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POVZETEK 

 

 

V nalogi predstavljam mesto in vlogo zborovstva v slovenskih osnovnih šolah. V veliki meri 

je za odnos skupnosti do zborovskega petja odvisen zborovodja. Njegova strokovna 

podkovanost, vizija dela z zborom ter ne nazadnje njegova osebnost omogočajo, da načrtuje 

in izvaja delo, ki bo zanimivo za učence ter bo razvijalo njihove glasbene sposobnosti, 

spretnosti in znanja. Zborovodja je torej ključna oseba pri izvajanju kakovostnega petja v 

pevskih zborih.  

 

Iz zapisov o Janezu Kuharju je razvidno, da se je skladatelj in zborovodja dobro zavedal vseh 

omenjenih dejstev. S svojo pozitivno naravnanostjo in strokovno odličnostjo je privabljal 

mlade pevce, zato ni čudno, da so bile prve generacije otroškega in mladinskega pevskega 

zbora RTV tako številčne in uspešne.  

 

V raziskavi sem ugotavljala ali bi zborovodski lik Janeza Kuharja tudi danes tako množično 

privabljal mlade pevce oziroma ali so današnji zborovodje že nadgradili njegovo delo. Skozi 

odgovore na anketni vprašalnik, ki so jih podali zborovodje otroških pevskih zborov po 

Sloveniji (odgovore je podalo 65 zborovodij), se je pokazalo, da so anketirani zborovodje 

strokovno ustrezno usposobljeni, da otrokom ponujajo kvaliteten pevski razvoj in da zbor 

predstavljajo z izbranim programom. Zaradi majhnega vzorca rezultatov ne morem 

posploševati. Glede na obiskanost revij otroških pevskih zborov pa lahko s svojimi besedami 

dodam, da se tudi danes najdejo karizmatični strički in tetke, ki znajo iz otroških grl privabiti 

petje, kot ga je znal striček Janez. 

 

Ključne besede: zborovsko petje, otroški pevski zbori, zborovodja, Janez Kuhar. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

The thesis presents the place and role of choral singing and choirs in Slovene primary schools. 

The community's attitude towards choral singing depends largely on choirmasters, whose 

expertise, vision and personality enable them to plan and carry out the work that will be 

interesting for pupils and will help pupils develop their musical capabilities, knowledge and 

skills. A choirmaster is thus the key person in improving the quality of singing in a choir. 

 

Records about composer and choirmaster Janez Kuhar show that he was well aware of these 

facts. His positive attitude and professional excellence attracted young singers and it is no 

wonder that the first generations of the RTV Slovenija youth choir were very large and very 

successful. 

 

The research tries to establish whether a choirmaster like Janez Kuhar would also attract such 

large numbers of young singers today and whether the choirmasters in the present have made 

further developments based on his foundations. The results of a survey conducted among 

choirmasters of children’s choirs around Slovenia show that the respondent choirmasters are 

trained appropriately to enable children good vocal development and select repertoires of high 

quality. However, the results cannot be generalised due to a relatively small sample. 

Nevertheless, deriving from the number of attendants of children’s choir festivals, we can 

observe that there are a number of charismatic people still today who can get children to sing 

like Kuhar did. 

 

Key words: choral singing, school children's choir, choirmaster, Janez Kuhar. 
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UVOD 
 

 

Uspehi več pevskih zborov na različnih priznanih festivalih in tekmovanjih ter množica 

koncertov vokalne glasbe po Sloveniji pričajo o ljubezni do petja, ki jo Slovenci gojimo že od 

nekdaj. Tako skoraj v vsakem kraju najdemo vsaj en pevki zbor, ki skozi izvedbe slovenskih 

in tujih vokalnih del v svojem okolju širi glasbeno umetnost. Med številnimi zbori, ki delujejo 

v Sloveniji, imajo pomembno vlogo tudi otroški pevski zbori, ki delujejo v osnovnih šolah v 

okviru razširjenega osnovnošolskega programa in pomembno vplivajo na ohranjanje tradicije 

in razvoj slovenskega zborovstva.  

 

Petje v pevskem zboru danes ne pomeni le oblike druženja, ampak priložnost za nadaljnji 

glasbeni in splošni razvoj otrok, vključenih v zborovsko zasedbo. Znano je, da se otrokom, ki 

obiskujejo pevski zbor, še intenzivneje razvijajo glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja, 

raziskave Bastiana (1998) pa so pokazale, da so kljub intenzivni glasbeni vzgoji ti otroci 

uspešni tudi na drugih akademskih področjih. S petjem v pevskem zboru se naučijo tudi 

sodelovanja in skupnega reševanja situacij za doseganje ciljev.  

 

Da se glasbene sposobnosti resnično razvijajo, mora pred zbor stopiti oseba, ki bo postavila 

cilje in pokazala pot za uspešno delovanje. V pevskem zboru je ta oseba zborovodja. 

Predvsem v otroškem pevskem zboru je zborovodja pevcem vzor. Skrbeti mora za njihov 

pevski razvoj in jim obenem, z izbiro kakovostnega repertoarja, širiti obzorja v glasbi ter 

omogočiti izražanje njihovih misli, občutkov in hotenj. Med najvidnejše zborovodje otroških 

pevskih zborov sodi tudi Janez Kuhar, odličen glasbeni pedagog, ki je s svojo karizmatično 

osebnostjo pritegnil in k glasbenem delovanju navduševal številne slovenske otroke. Njegovi 

zbori so bili vedno številčni, v svojih pevcih pa je pustil močan pečat za vse življenje.  

 

Janez Kuhar je deloval v času, ko organizirane zborovske zasedbe še niso bile tako pogoste, 

zborovodsko znanje pa je temeljilo na spoznanjih tujih avtorjev. Njegovo strokovno znanje je 

bilo na zavidljivi ravni. Skupaj s sodelavci, kot sta bila Marjan Kozina in dr. Dragutin Cvetko, 

je Kuhar pomagal sooblikovati zborovodsko védenje slovenskih zborovodij. Kot že veliko 

glasbenikov in pomembnih zborovodij pred njim je s svojim delom in znanjem pripomogel k 

razvoju zborovstva in zborovodstva na Slovenskem.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Neža Kralj, diplomsko delo 
 

2 
 

1. ZBOROVSTVO V OSNOVNIH ŠOLAH 
 

 

Na področju glasbe petje predstavlja temeljno dejavnost izvajanja, s katero se srečujejo vsi 

učenci osnovne šole v okviru predmeta glasbena vzgoja, zainteresirani pa lahko svoje 

glasbene sposobnosti dodatno razvijajo pri urah pevskega zbora. Glede na statistike je takih 

otrok veliko, saj deluje na vsaki osnovni šoli in na morebitnih podružnicah po Sloveniji vsaj 

en otroški pevski zbor. Da je bila dosežena taka množičnost šolskih pevskih zborov, pa je bilo 

potrebnih veliko let razvoja ter predvsem ljubezni in veselja do petja. 

 

1.1 Razvoj šolskih pevskih zborov v Sloveniji 

 

Razvoj slovenskih šolskih zborov se navezuje tako na razvoj slovenskega šolstva kot tudi na 

razvoj cerkvenega petja, ki je k nam prišlo s širjenjem krščanstva na ozemlje Slovencev. Tudi 

prve šole so povezane s krščansko kulturo, saj so nastajale na sedežih škofij in samostanov, ki 

so se razvijali na zahtevo Karla Velikega v osmem stoletju. V stolnih šolah je imelo petje 

pomembno vlogo, vendar so ga redno izvajali le učenci revnejšega stanu, ki so si šolanje 

plačevali s petjem na koru ali s prepevanjem od hiše do hiše. Nastajale so tudi župnijske šole, 

kjer je bilo petje najpomembnejši predmet. (Žvar, 2001) 

 

Z nastopom reformacije v 16. stoletju so želeli doseči, da bi vsak poslušal božjo besedo v 

lastnem jeziku. Na Slovenskem je to idejo prvi uveljavil Trubar, ki je učencem svoje šole, 

poleg predstavitve katekizma, branja in pisanja nudil tudi petje v slovenskem jeziku. 

Uporabljali so izdaje slovenskih protestantskih pesmaric. Glasbeno sposobni učenci so 

sodelovali tudi v pevskem zboru, ki je nastopal ob cerkvenih slovesnostih. Trubar je tudi 

jasno povedal, da glasba in petje ob pravilnem in pobožnem izvajanju usmerjata človekovo 

srce k pobožnosti in h krščanskemu notranjemu veselju. 

 

Zaradi protestantskih šol so katoliške šole izgubljale vpliv in ugled, ki so jim ga povrnili šele 

jezuiti. Ti so glasbeno nadarjene otroke usmerjali k pouku vokalne in inštrumentalne glasbe. 

Terezijansko-jožefinske šolske reforme (1772-1805) so glasbo približale vsem učiteljem, saj 

je bil v predmetniku predpisan pouk orglanja in cerkvenega petja. Začeli so ustanavljati tudi 
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nedeljske šole in tako je bila pri ljubljanski normalki kmalu ustanovljena tudi glasbena šola, 

na pobudo Filharmonične družbe pa nekaj let zatem še pevska šola. 

 

Kmalu se je pojavila tudi težnja po izboljšanju cerkvenega petja. Škofije so organizirale tečaje 

za glasbeno izobraževanje učiteljev, kasneje pa predpisale, da morajo letno oddajati poročila o 

stanju šolskega petja. Temu je sledila pobuda, da postane petje eden izmed glavnih predmetov 

v šolah. Avstrijski državni osnovnošolski zakon iz leta 1869 je določil, da so šole postale 

dostopne vsem otrokom, in uvedel petje kot obvezen predmet. Hkrati je zahteval moško 

učiteljišče, na katerem je izobraževanje trajalo štiri leta, število ur petja pa je bilo večje. 

 

Tudi v Sloveniji se je začelo pojavljati vse več šolskih zborov, ki so bili sprva le mladinski in 

so delovali na gimnazijah, saj je bilo ljudskih šol pred drugo svetovno vojno na Slovenskem 

malo. Do leta 1944 se je tako petje v šoli izvajalo le v sklopu razrednega petja. V Začasnem 

učnem načrtu za 1., 2., 3. in 4. razred nižje osnovne šole, ki ga je izdalo predsedstvo 

Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, je bila prvič zapisana beseda zbor. Med vojno je na 

območju današnje Slovenije delovalo več kot 150 mladinskih zborov, ki jih je ustanavljal 

skladatelj in glasbeni pedagog Makso Pirnik. Skrbel je tudi za vzgojo zborovodij. (Žvar, 

2001) 

 

Z uvedbo obvezne osemletne osnovne šole leta 1957 je bilo zborovsko petje določeno s 

predmetnikom in učnim načrtom. Šola naj bi imela tri zbore, otroški naj bi vadil dvakrat po 30 

minut, mlajši mladinski (3. in 4. razred) enako, mladinski zbor pa dvakrat po od 30 do 45 

minut. Predmetnik iz leta 1975 je prvi začel navajati tudi korepetitorja zbora ter zahtevo po 

sodelovanju na občinskih revijah. Število zborov na šoli in število ur vsakega zbora sta se 

vseskozi spreminjali, dokler ni leta 1999 Strokovni svet RS za splošno izobraževanje potrdil 

načrta Cilji in vsebine pevskega zbora v devetletni osnovni šoli. Predpisal je dve uri zbora 

tedensko na razredni stopnji in štiri ure tedensko na predmetni stopnji. (Žvar, 1999) 

 

1.2 Šolski pevski zbori 

 

Zborovsko petje je ustvarjalno-poustvarjalna umetniška dejavnost, ki v šolskem in 

zunajšolskem prostoru posreduje posebne glasbene vrednote. Pevski zbori delujejo na vseh 

slovenskih osnovnih šolah, praviloma v otroški (6‒11 let) in mladinski (12‒15 let) zasedbi. 
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Zborovodje pa se vse pogosteje odločajo za tri delujoče zborovske zasedbe, in sicer: 

zborovsko pripravnico (1. in 2. razred), otroški pevski zbor (3.‒5. razred) in mladinski pevski 

zbor (6.–9. razred). Učenci se z vokalno glasbo ter slovensko pevsko kulturo seznanijo že pri 

glasbenem opismenjevanju, pri pouku glasbene vzgoje. Znotraj zbora pa učenci razvijajo višjo 

raven estetske občutljivosti in odgovornosti do kulture okolja. Sodelovanje pri pevskem zboru 

ob razvoju glasbenih sposobnosti pomembno vpliva tudi na splošen razvoj otrok. 

  

Veliko avtorjev (med njimi tudi Groebming, 1950; Gobec, 1958; Kljun, 1999; Žvar, 2001; 

Habe, 2007 in drugi) se strinja, da je zborovsko petje oblika družabnosti z veliko kvalitetami. 

V ponudbi različnih krožkov in interesnih dejavnosti pa tako na šoli kot izven nje te kvalitete 

ne pridejo v ospredje. Da bi mladi pevci ostali v zboru, Gilloffo (2008) v ospredje postavlja 

povezovanje zbora v tim. Za dosego tega cilja pa moramo izoblikovati določene prioritete. 

Gilloffo (prav tam) postavlja na prvo mesto zagotovitev pozitivne izkušnje za vsakega pevca. 

Skozi to izkušnjo naj se vsak pevec počuti kot zaželen in pomemben del zbora. 

 

Sodelovanje v zboru spodbuja socializacijo. Učence uvaja v skupno reševanje situacij za 

doseganje skupnega cilja. Zborovsko petje je nosilec ideje, ki združuje ljudi ter jih vzgaja in 

usmerja (Gobec, 1958). Vzgaja pa tudi poslušalce. Doživljajsko izvajanje vokalnih skladb na 

nastopih in koncertih poslušalce seznanja z lepoto vokalne glasbe ter tudi njim omogoča 

estetsko doživljanje. Raga (2009) dodaja, da je petje v zboru pomembno za razvoj različnih 

družbenih vrednot, obenem pa gradi družbo in prispeva k razvoju človeštva. Rečemo lahko, 

da je zborovsko petje pomembno etnično, estetsko in splošno vzgojno sredstvo, ki vzgaja 

multikulturno družbo. 

 

Petje v pevskem zboru človeka bogati in spodbuja njegovo čustveno doživljanje. Pevce 

seznanja z lepoto vokalne glasbe slovenskega in drugih narodov, obenem pa jim omogoča 

kakovostno muziciranje, estetsko doživljanje ter jim daje poustvarjalno zadoščenje. Pevcem 

omogoča tudi spoznavanje glasbenoteoretičnih in oblikovnih prvin ter usvojitev glasbenega 

besedišča, pojmov in pravil. 

 

Ker je zborovstvo v Sloveniji zelo razširjeno tako na državni kot na lokalni ravni, petje 

predstavlja najširšo obliko kulturne dejavnosti pri nas. Zborovstvo razvija in ohranja kulturno 

dediščino naroda ter razvija oziroma utrjuje nacionalno zavest. Zato je tudi nepogrešljivi del 

vseh kulturnih in drugih prireditev. Šolski pevski zbori se največkrat predstavljajo na šolskih 
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prireditvah, povezujejo se z ostalimi šolskimi ali lokalnimi zbori na občinskih, območnih in 

regijskih srečanjih. Najboljše izbrane otroške in mladinske pevske zbore pa lahko slišimo na 

Reviji otroških in mladinskih pevskih zborov Zagorje ob Savi, ki bienalno poteka v Zagorju 

od leta 1968. 

 

1.2.1 Pevski zbori kot razširjeni program osnovnošolskega izobraževanja 

 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo sta leta 2003 pripravila 

koncept razširjenega osnovnošolskega izobraževanja, kamor so uvrščeni tudi pevski zbori. 

Glede na evropske standarde koncept poenoteno poimenuje pevske zbore, ki jih lahko 

organizira osnovna šola. Tako opredeljuje, da lahko na osnovni šoli delujeta dva zbora: 

enoglasni otroški zbor, v katerega so vključeni pevci, stari od 6 do 9 let in dvo- ali triglasni 

otroški zbor s starostjo pevcev od 10 do 15 let. V evropskem prostoru zajema otroški pevski 

zbor pevce od 6. do 15. leta starosti.  

 

Ure zborovskega petja so po Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa 

osnovne šole Ministrstva za šolstvo in šport RS (Uradni list RS, št. 57/2007) sistemizirano 

delo učitelja, učenci pa se za vključitev v pevski zbor odločijo glede na svoj interes in 

sposobnosti. Med elementi za sistemizacijo delovnih mest učiteljev za razširjeni program so 

predpisani dve uri tedensko za otroški pevski zbor in največ štiri ure tedensko za mladinski 

pevski zbor. 

 

Omenjeni koncept (Razširjen program osnovnošolskega izobraževanja: Pevski zbori, 2003) je 

tudi aktualni učni načrt za osnovnošolske pevske zbore. Splošni in operativni cilji v konceptu 

predstavljajo smernice za doseganje določenih dosežkov. Zborovodja naj skozi dejavnosti 

izvajanja, ustvarjanja in poslušanja zbor pripelje do glasbenorazvojnih dosežkov, kjer pevci v 

enoglasnem otroškem zboru: 

- usvajajo in razvijajo elementarni ritmični in melodični posluh, glasbeni spomin, 

vokalno tehniko, glasovni obseg, govorne sposobnosti in kakovost izrekanja besedil, 

občutljivost za glasbene oblikovne celote, sposobnost estetskega doživljanja, prvine 

estetskega oblikovanja, spoznanje o univerzalnosti petja; 

- spoznavajo pogoje za zdravo petje; 
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- izvajajo enoglasne slovenske ljudske in umetne pesmi ter enoglasne tuje ljudske in 

umetne pesmi, vse z inštrumentalno spremljavo. (Razširjen program osnovnošolskega 

izobraževanja: Pevski zbori, 2003, 7-9.) 

 

Dvo- ali triglasni otroški pevski zbor predhodno usvojene vsebine poglablja, obenem pa 

pevci: 

- izostrujejo analitični ritmični posluh in melodični posluh v obsegu vsaj dveh oktav, 

intenzivno razvijajo harmonski posluh ob dvo- in triglasnem petju, razumejo in 

uporabljajo večje število glasbenih pojmov ter imajo celostno predstavo o tonskem in 

notnem sistemu; 

- poglabljajo znanje o pogojih za zdravo petje; 

- izvajajo zahtevnejše enoglasne pesmi, dvo-, tri- ali večglasne skladbe ter skladbe v 

sodobnih kompozicijskih tehnikah in v sodobnem notnem zapisu. (prav tam) 

 

Opredeljeni cilji in vsebine v konceptu zborovodji omogočajo, da sam izbira zborovsko 

literaturo. Pihkanen (2011) spodbuja, naj učni načrt služi v pomoč in inspiracijo za izbiro 

raznolikega repertoarja, skozi katerega bo zborovodja razvijal glasovne in druge glasbene 

sposobnosti pevcev, njihove spretnosti in znanja. 

 

1.2.2 Pevski zbor kot nosilec kulturnega življenja na osnovni šoli 

 

Šolski pevski zbori najpogosteje sodelujejo na kulturnih prireditvah in drugih priložnostnih 

dogodkih v okviru šole in kraja. 

 

Po pregledu publikacij in spletnih strani osnovnih šol v Sloveniji, katerih otroški zbori so 

sodelovali na Reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju 2010 in delujejo na višji 

kakovostni ravni, sem ugotovila, da so zelo prisotni v kulturnem utripu šole. S svojo pesmijo 

največkrat sooblikujejo kulturni program v počastitev določenega praznika (dan 

samostojnosti, slovenski kulturni praznik, materinski dan) ali izrednega dogodka (odprtje 

prizidka k šoli, spominska slovesnost) na šoli in v kraju. Obenem se šolski pevski zbori 

predstavljajo na koncertih (božično-novoletni, zaključni, dobrodelni) ter na različnih 

festivalih, revijah in tekmovanjih. 
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Z nastopanjem na šolskih prireditvah pevski zbor skozi izbrane vokalne skladbe vsem ostalim 

na šoli predstavlja slovensko umetnost. Z izbranim programom zborovodja poleg pevcev 

vzgaja tudi poslušalce in dviguje glasbeno kulturo in zavest na višjo raven. Z nastopi v 

šolskem in zunajšolskem prostoru, zlasti v majhnih krajih po Sloveniji, zbor tako pomembno 

sooblikuje in bogati kulturno življenje kraja. 
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2. LIK ZBOROVODJE 
 

 

»Kdo je zborovodja? Odgovor se zdi preprost; to je oseba, ki vodi zbor.« (Rios Hevia, 2007) 

Za tem odgovorom pa se skriva mnogo več.  

 

Zborovodja je osrednja oseba v pevskem zboru – od njega je v največji meri odvisen uspeh 

zbora. Radovan Gobec (1958) primerja delo zborovodje z delom učitelja. Pravi, da je njegova 

naloga dvojna: posredovanje nove pesmi, torej pouk, in umetniška vzgoja. Smrekar (1993) 

dodaja, da mora zborovodja glasbenoprogramsko in organizacijsko voditi zbor ter biti pevcem 

za zgled. Znati mora vzpostavljati tudi korektne medsebojne odnose ter poznati aktualno 

šolsko problematiko, tako z organizacijskega kot tudi splošnega pedagoškega vidika. V prvi 

vrsti pa so za uspešno vodenje zbora »potrebne tako strokovne kot tudi splošne človeške 

kvalitete«. (Smrekar, 1993, 75) 

 

2.1 Strokovna usposobljenost 

 

Gobec (1958) zagovarja, da je prvi pogoj za uspešno izobraževanje to, da so osnovne 

glasbene sposobnosti prirojene. Razvit melodični, ritmični in harmonski posluh so 

sposobnosti, ki so za zborovodjo nepogrešljive. Z učenjem in prakso pa jih dodatno razvija ter 

so pridobi druga glasbena znanja.  

 

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani kot cilj univerzitetnega programa dirigiranje 

postavlja, da se študentje »spoznajo s področjem dirigiranja in zborovodstva ter si pridobijo 

obširno glasbeno znanje za odgovorno delo dirigenta in zborovodje« (Učni načrt za predmet 

dirigiranje in zborovodstvo, Akademija za glasbo). Poleg glavnega predmeta dirigiranja, se 

predmeti, ki jih obiskujejo študentje zborovodstva in dirigiranja, delijo na produktivni sklop 

(harmonija, kontrapunkt, generalni bas, inštrumentalizacija), reproduktivni sklop (partiturna 

igra, solfeggio, klavir, vokalna tehnika) ter na muzikološki sklop (zgodovina glasbe, analiza 

glasbenih umetnin, glasbena akustika, estetika glasbe, sociologija glasbe, etnomuzikologija). 

Študentje glasbene pedagogike imajo poleg tega še pedagoški sklop (obča glasbena didaktika, 

specialna glasbena didaktika, pedagogika in andragogika, psihologija); te predmete po izbiri 

lahko obiskujejo tudi študentje dirigiranja in zborovodstva. 
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Različne akademija in konservatoriji po Evropi (Sibelius Akatemia, Univerza v Hannovru, če 

naštejem le nekatere) delijo podobne študijske cilje. Po končanem študiju naj bi mladi 

zborovodje postali kompetentni za samostojno delo z zborom na visoki umetniški ravni in 

izvajali zahtevne skladbe iz svetovne zborovske literature.  

 

Burger (2000, 4) o izobraževanju zborovodij dodaja: »Izobrazba, ki jo zborovodja pridobi na 

akademiji (fakulteti), je le osnova, le začetek v oblikovanju dobrega zborovodje!« 

 

2.2 Osebnost zborovodje 

 

Že Martin (1896) zapiše, da se mora zborovodja pevcem prikazati kot glasbenik in kot oseba z 

jasnimi življenjskimi in glasbenimi cilji. Zavedati se mora, da je pevcem vzor. S to trditvijo se 

strinja tudi veliko drugih avtorjev (Gobec, 1958; Pahlen, 1979; Gregorc, 1982; Smrekar, 

1993; Oblak, 1995; Potočnik, 1999; Burger, 2000; Dahl, 2008; Buchanan, 2010; Dalbey, 

2011). 

 

Zborovodja je uravnotežena osebnost, vredna zaupanja. Pri delu je preudarna, mirna, 

potrpežljiva in nepopustljiva. Delo opravlja sproščeno, vedro in optimistično. V svoje delo 

zaupa, saj le tako lahko izdela skladbo – ne glede na dojemanja in poglede pevcev, občinstva 

in strokovne javnosti (Pahlen, 1979). Zborovodjo odlikujejo zmožnost kultiviranega petja ter 

kakovostno zborovsko dirigiranje in spremljanje petja s klavirjem. Za uspešno vodenje zbora 

so pomembni tudi vzajemno spoštovanje in zaupanje, razumna uporaba humorja in 

zborovodjeva avtoriteta. Smrekar (1993) zagovarja, da zborovodja avtoriteto najlaže doseže z 

nenehnim praktičnim potrjevanjem strokovnosti, z ustreznim odnosom do dela, korektnim 

odnosom do pevcev in s pridobitvijo njihovega zaupanja.  

 

Dahl (2008) povezuje uspešno delo zborovodje s karizmatično osebnostjo, katere značilnosti 

primerja z značilnostmi ljudi z visokim samozaupanjem in s pravo mero samokritičnosti. Teh 

lastnosti se zborovodja ne more priučiti, gre pa predvsem za to, kakšen odnos in vero ima do 

glasbe, ki jo posreduje in ki jo prenaša na zbor in občinstvo. Kar zborovodja sporoča z 

neverbalno komunikacijo in svojo osebnostjo, se odraža na pevcih, to pa se prenaša na 

publiko. Dahlova (2008) dodaja, da je za prenos čustev med zborom in zborovodjo potrebna 

komunikacija, ki jo zborovodja doseže z določenimi osebnostnimi lastnostmi. V prvi vrsti naj 

bi bil to pogum. Pogumen zborovodja si drzne biti kreativen, v glasbo vpeljuje gibanje, ki ni 
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nujno estetsko, ter spodbuja, pritegne in se poveže z ljudmi v zboru. Pogum mu pomaga, da 

pokaže vdanost, ljubezen in čustva v glasbenem izvajanju. Druga pomembna lastnost 

komunikativnega zborovodje je, kot pravi Dahlova, biti pri stvari. Zborovodja je prav tako 

človek z vsakodnevnimi težavami in velikokrat v stresnih situacijah. Dahlova zagovarja, da se 

mora zborovodja v prvi vrsti zavedati problemov, ki mu onemogočajo uspešno delo. 

Zborovodje spodbuja, da se ob dirigiranju prepustijo glasbi in ne razmišljajo toliko o svoji 

tehniki ali o drugih stvareh. Da pa je to možno doseči, mora biti zborovodja uravnotežen. To 

pomeni, da zna presoditi situacijo in reagirati, ko je to potrebno. Zborovodja naj stoji za 

svojimi odločitvami in naj se jih ne boji spremeniti, če uvidi boljšo rešitev.  

 

S pogumom, uravnoteženostjo, optimizmom, z mislijo na prihodnost, s spretnostmi, znanjem 

in delovno etiko, z upanjem in vero ter s samovrednotenjem lahko zborovodja doseže, da, kot 

pravimo, vse teče kot po maslu. 
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3. DELO S ŠOLSKIM PEVSKIM ZBOROM 
 

 

Jameson (1988) povzema predavanja dirigenta Howarda Swana, ki delo z zborom strne v 

preprost miselni vzorec. Poimenuje ga zborovodjev proces (conductor's proces), prikazuje pa 

medsebojno povezavo in odvisnost nalog zborovodje pri delu z zborom. 

 

 

 

Slika 1: miselni vzorec Zborovodjev proces Jamesona (1988, 17) 

 

V sredino procesa je postavljena vaja (7), ki je lahko mišljena kot vadba posamezne skladbe 

ali pevska vaja kot celota. Izvedba (8) predstavlja motivacijski cilj vaje, vendar ga Jameson 

(prav tam) ne postavlja kot cilj procesa. Pred samo izvedbo se mora zgoditi vaja (7), pred tem 

pa mora zborovodja izbrati literaturo (1), jo naštudirati (2) ter se opredeliti glede izvedbenih 

možnosti (3). Skozi te stopnje procesa zborovodja izoblikuje vizijo (4) dela, ki ga pripravi na 

vajo. Med samo vajo je aktiven udeleženec ter s poslušanjem (5) in dirigiranjem (6) vodi zbor 

proti cilju.  

 

Skozi proces so zborovodji v pomoč določene sposobnosti in znanja. Jameson (prav tam) jih 

združi v aktivno znanje klavirja (a), poznavanje jezika, v katerem je skladba (b), poznavanje 

vokalne tehnike (c) ter poznavanje inštrumentov (d) in njihovih lastnosti – v kolikor gre za 

vokalno-inštrumentalno skladbo.  
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Sam proces pa ne more biti uspešen, če v njem ni prisotna komunikacija (9) med udeleženci. 

Slednjo trditev zagovarja tudi Dahl (2008), ki dodaja, da prava komunikacija med zborom in 

zborovodjo pripelje do izjemnega vokalnega doživetja. Dalbey (2011) citira Ulricha, ki pravi, 

da kot zborovodja želi, da se pevci vidijo kot sooblikovalci in ne samo kot prejemniki 

glasbene interpretacije. Tega pa se morajo zavedati vsi, tako zborovodja kot pevci.  

 

Povzamemo lahko, da je za produktivno in uspešno vodenje pevskega zbora, poleg ustrezne 

izobrazbe, splošne razgledanosti, izkušenj in osebnostnih lastnosti pomemben tudi proces dela 

z zborom, ki je v veliki meri odvisen od vizije. Pri delu z otroškim pevskim zborom pa mora 

zborovodja poznati tudi razvojne značilnosti skupine ter pedagoška in didaktična izhodišča za 

delo z otroki. Vsa ta znanja pomenijo prispevek k spoznavanju problematike sodobnega 

izobraževanja v šolskem pevskem zboru in širjenje strokovnega znanja. 

 

3.1 Vizija dela z zborom 

 

Ragnar Rasmussen zagovarja tezo, da se vse muziciranje začne pri zborovodji, v njegovi 

glavi. Na svojem seminarju 15. oktobra 2010 v Ljubljani je mlade zborovodje spodbujal, da 

skladbo začutijo in želeno izvedbo slišijo vnaprej. Na podlagi tega občutka naj dirigirajo 

zboru. Tudi Theuring (Radio Ognjišče, 2006) poudarja, da mora zborovodja znati nagovoriti s 

svojimi glasbenimi idejami.  

 

Torej mora imeti zborovodja izoblikovano vizijo dela z zborom. V svojih dejanjih mora biti 

dosleden in vanje prepričan. Stremeti mora k uresničevanju začrtanih ciljev. Zavedati se mora, 

da s svojim delom pevce vzgaja, s svojo osebnostjo in s slogom dela pa vpliva »na 

sooblikovanje učenčeve osebnosti v smeri razvoja višjih kulturnih potreb in samozavedanja«. 

(Oblak, 1995, 25) 

 

Zborovodja naj bo ustvarjalen, inovativen pri načrtovanju dejavnosti. Načrtuje naj raznoliko 

delo z različnimi kreativnimi pristopi, s katerimi bo motiviral pevce ter jih seznanjal z novimi 

oblikami glasbenega ustvarjanja in poustvarjanja. (Curry, 2011) 
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3.2 Upoštevanje razvojnih značilnosti otrok 

 

Po Piagetovi teoriji (Labinowicz, 1989) so otroci med šestim in enajstim letom na razvojni 

stopnji konkretno operativnega mišljenja. Otrok tako pri razmišljanju upošteva več vidikov 

problema, kljub fleksibilnemu in logičnemu razmišljanju pa si še vedno pomaga s 

predstavljanjem konkretnih situacij. V tem obdobju razvije osnovne miselne operacije 

(konzervacija, klasifikacija in seriacija), zaznavanje pa je še vedno celostno, nediferencirano. 

(Marjanovič Umek, 2004) 

 

Razvoj otroka je proces medsebojno prepletenih in odvisnih psihomotoričnih, afektivno-

socialnih in kognitivnih dejavnikov. Vzporedno s celostnim razvojem otroka poteka tudi 

razvoj glasbenih sposobnosti. Na osnovi različnih raziskav glasbenega razvoja je Sicherl-

Kafol (2001) povzela razvojne značilnosti otrok, in sicer v starosti šest do sedem in od osem 

do devet let. Otroci v tem starostnem obdobju še vedno sintetično sprejemajo glasbo, 

postopoma začnejo razvijati analitično sprejemanje glasbenih elementov, ki narašča v 

sposobnost zaznave posameznega glasbenega dejavnika. Že pri šestletnikih se začenja 

oblikovati zavest o tonaliteti, ki se do devetega leta dokončno oblikuje. Melodična 

reprodukcija pesmi je že pri mlajših pravilna, čeprav še ni čistosti intervalov, manj pa je 

ritmičnih napak. Mlajši pevci (od šest do sedem let) ločijo enake in različne tonske višine, 

daljša in krajša zvočna trajanja, glasno in tiho ter hitro in počasno izvajanje. Z razvojem 

kognitivnih sposobnosti so otroci sposobni razlikovati tonske višine, trajanje, jakost in 

oblikovna načela (ponavljanje/različnost). Po osmem letu se začenja tudi občutljivost za 

večglasje. 

 

S petjem v pevskem zboru pa pri otroku razvijmo še pevske sposobnosti, ki so zelo povezane 

z glasbenim razvojem. Tudi temeljni cilj pevske vzgoje in izobraževanja predstavlja razvoj 

pevskih sposobnosti, torej sposobnosti za aktivno muziciranje. Razdelimo jih na elementarne 

sposobnosti, kot sta ritmični in melodični posluh, glasovne sposobnosti in sposobnosti 

glasbenega spomina ter na sposobnosti višjega reda, kamor štejemo harmonski posluh in 

sposobnost estetskega oblikovanja in vrednotenja.  

 

Bastian v svoji raziskavi (1998) ugotavlja pozitiven vpliv intenzivne glasbene vzgoje na 

razvoj kognitivnih, afektivnih, socialnih in psihomotoričnih sposobnosti. Ugotovil je, da je – 

kljub dodatnemu času, ki ga učenci porabijo za glasbeno učenje – uspeh boljši tudi pri drugih 
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predmetih. Zato je pomembno, da zborovodja pozna razvojno psihologijo. Otrokove glasbene 

in pevske sposobnosti se sicer razvijajo na podlagi genskih zasnov in z vplivi zvočnega 

okolja, vendar poznavanje značilnosti razvojnih stopenj spodbuja celostni razvoj otroka in 

dograjuje otrokove sposobnosti za pevsko izvajanje. (Žvar, 2001) 

 

3.3 Vzgojno-izobraževalni proces dela z otroškim pevskim zborom 

 

Pri delu z zborom niso pomembni samo zborovodja, njegova strokovnost, osebnost in talent, 

ampak tudi njegov pristop do dela. Pomembno je, kako zborovodja uporablja svoje znanje in 

sposobnosti pri praktičnem delu.  

 

Zborovodja se mora najprej zavedati vseh dejavnikov pouka pevskega zbora. V prvi vrsti je tu 

pevec kot najpomembnejši dejavnik učnega procesa. Pri doseganju rezultatov je pomembna 

njegova aktivna vloga. Naslednji najpomembnejši dejavnik je zborovodja. Žvarova (2001) 

razlaga, da je zborovodja po definiciji strokovnjak, ki suvereno obvladuje vsebine pouka, 

pozna psihologijo pevcev, zakonitosti izobraževanja in vzgoje ter najbolj racionalno 

kombinatoriko. Pomemben dejavnik je tudi pesemski program, ki naj bi zadovoljil interese in 

potrebe pevcev ter splošne glasbene kulture. Po Žvarovi (prav tam) naj bo program za pevce 

spodbuden in naj kaže pot do specifičnih vzgojnih ciljev, nalog in namenov otroškega petja. 

Učna tehnologija pa naj omogoča stik z izvajanjem zborovske glasbe. Kot dejavnika pouka 

zborovskega petja sta pomembni tudi družba in stroka, ki določata in vrednotita pomen in 

mesto zbora v šolskem sistemu.  

 

Da pa se bo pouka izvajal čim bolj uspešno, je pomembno, da se pevsko vajo označuje kot 

komunikacijski proces. Za delo z zborom sta zelo pomembni razvita neverbalna komunikacija 

ter medsebojna usklajenost verbalne in neverbalne komunikacije (Dahl, 2008). Več avtorjev 

(med njimi tudi Dahl, 2008 in Mälkki, v Peltonen, 2010) zagovarja, da so uspeh in rezultati 

zbora odvisni od uspešne zborovodjeve komunikacije. Seveda je pomembno tudi, da ustrezno 

načrtujemo učni proces – glede na učni načrt. Sicherl-Kafol (2001) poudarja, da je vzgojno-

izobraževalni proces kompleksen in da prihaja pri njegovem izvajanju tudi do nenadziranih 

učinkov (skriti kurikulum), ki ponujajo več učinkovitejših vzgojnih dejavnikov kot učne 

vsebine in načini poučevanja, ki so določeni z uradnim učnim načrtom.  
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Učni proces naj bo načrtovan tako, da zajema vse temeljne stopnje vzgojno-izobraževalnega 

procesa. Začne naj se z uvajanjem ali pripravljanjem na delo, kjer je bistvena naloga 

zborovodje, da pevce pripravi za učenje nove skladbe, jih motivira in si pridobi njihovo 

pozornost, ki jo ohranja skozi vso vajo. Usvajanje novega znanja je namenjeno spoznavanju 

novih glasbenih vsebin. Pomembno je, da zborovodja pred to fazo preuči partituro in razmisli, 

kako bo aktiviral pevce. Voglarjeva (1989, 59) zagovarja trditev, da »neposredni interes za 

novo pesem vzbudimo s tem, da otrokom pesem čim lepše zapojemo«. Sledi vadenje ali 

urjenje, kjer zborovodja sledi določenemu cilju, s katerim se izurijo spretnosti, veščine in 

navade ter razvijajo sposobnosti. Proces urjenja je razdeljen na več stopenj. Pri osnovnem 

urjenju pevci vadijo operacijo za operacijo ali pa dejavnost kot celoto. Nadaljnje ali 

dopolnilno urjenje je uporaba izurjene spretnosti v praksi, korektivno vadenje pa je 

popravljanje morebitnih napak in navad posameznika. Faza ponavljanja je namenjena temu, 

da pevci pridobljeno znanje, spretnosti in sposobnosti usvojijo kot trajno last. Sprva je 

ponavljanje reproduktivno; ko zborovodja dodaja nove elemente interpretacije, preide v 

produktivno (Tomić, 1997). Pomembno je, da skozi celoten učni proces ohranjamo interes do 

glasbe. To pomeni, da zna zborovodja delo primerno razporediti in omejiti, hkrati pa smiselno 

izbira in menjuje metode dela.  

 

Tako v glasbi, kot pri zborovskem petju učenec skozi glasbeno izvajanje, ustvarjanje in 

poslušanje oblikuje glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja. Metoda glasbenega izvajanje 

sicer vključuje tako petje kot igranje na otroška glasbila, vendar je v pevskem zboru seveda 

večji poudarek na petju. S petjem razvijamo temeljne glasbene sposobnosti, z ritmično in 

intonančno natančno reprodukcijo pesmi pa se izvajanje povezuje z ustvarjanjem. Ustvarjalni 

dosežek za pevski zbor je poustvarjalna interpretacija pesmi. Te glasbene izkušnje vodijo 

mladega pevca v poglobljeno doživljanje in zavedanje posameznih glasbenih izraznih in 

oblikovnih elementov. (Sicherl-Kafol, 2001) V vsaki glasbeni dejavnosti je navzoče 

poslušanje, kot samostojna dejavnost pa spodbuja otrokove sposobnosti analitičnega in 

doživljajskega poslušanja.  

 

Pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi učnega procesa zborovodji pomagajo didaktična 

načela. Žvarova (2001) pravi, da vodijo do kakovostnega pouka takrat, ko jih uporabljamo 

spontano. Več avtorjev (Gobec, 1958; Voglar, 1989; Žvar, 2001) omenja načela dela z 

zborom. Glede na njihove razdelitve povzemam v nadaljevanju navedena načela.  
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Načelo individualizacije 

Pevci se v glasbenem razvoju razlikujejo, zato mora zborovodja poznati njihove sposobnosti. 

Da vsem zagotovi najbolj optimalen glasbeni razvoj, mora upoštevati te razlike in na osnovi 

splošnega načrta načrtovati delo.  

 

K temu načelu bi lahko pridružili načelo notranje diferenciacije, ki se izvaja na podlagi 

individualiziranega načrtovanja. Žvarova (2001) pri diferenciaciji omenja še diferenciacijo pri 

izbiri pevcev iz celotne šolske populacije.  

 

Načelo nazornosti 

Pri pevskem zboru je neprestano prisotna demonstracija tona, barve zvoka, dinamike in 

drugih elementov glasbe. (Žvar, 2001) Da dosežemo želene učinke, je velikokrat dovolj, da 

zborovodja nazorno pokaže, zapoje in tako spodbudi, da otroci to ponovijo. Vseeno pa si 

prizadevamo, da to načelo uporabljamo le pri usvajanju nove pesmi, pri oblikovanju 

interpretacije izbrane pesmi pa smo s tem načelom bolj previdni. Voglarjeva (1989) spodbuja, 

da v otroku izzovemo čim bolj naravno interpretacijo.  

 

Načelo aktivnosti 

Vsak otrok mora zavestno sodelovati pri dejavnostih zbora. Njegova aktivnost in izkušnja 

vplivata tudi na njegov interes za petje v zboru. Če otrokov interes upade, ga moramo znati 

nadomestiti – bodisi z različnimi metodami dela bodisi z novimi, bolj kakovostnimi 

skladbami. Z interesom se veča aktivno sodelovanje, z zavestnim aktivnim sodelovanjem pa 

otrok razvija posebno potrebo in vrednoto za zborovsko petje. (Žvar, 2001) Aktivnost in 

interes spodbuja tudi ekonomična izraba časa, ki je namenjen za pevsko vajo.  

 

Načelo postopnosti 

Načelo postopnosti upoštevamo skozi ves vzgojno-izobraževalni proces: od izbiranja ciljev 

prek iskanja vsebin in metod za izvedbo. Gobec (1958, 32) zapiše, da »šele ko je zadoščeno 

principom lažjega, bližnjega, znanega in konkretnega, lahko stopamo še k drugim 

kontrastom.« Glede na glasbenorazvojne značilnosti otrok podajamo vsebine od znanega k 

neznanemu, od lažjega k težjemu, od konkretnega k abstraktnemu. Po načelu postopnosti 

izbiramo zborovski repertoar in ga razvrstimo čez vse leto. 
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Načelo trajnosti 

»Znanje pevcev mora ostati trajno, zato je treba uporabljati tako učno metodo, ki bo v pevcih 

ustvarila spoznanje, da sta melodija in besedilo organsko povezana celota.« (Gobec, 1958, 32) 

Takšna metoda je zagotovo ponavljanje. Voglarjeva (1989) opominja, naj ne bo le pomožno 

sredstvo, ampak naj domiselno, v variacije zavito ponavljanje uporabljamo kot temeljno 

obliko dela.  

 

Načelo doživljanja 

Zborovodja mora v prvi vrsti sam pristno doživljati glasbo. Šele tako lahko otroke pritegne k 

poslušanju in doživljanju glasbe, v njih vzbudi »podoživljanje, doživljanje in doživljaje in 

doživetja«. (Voglar, 1989, 11) Da to dosežemo, mora zborovodja že pri izbiri repertoarja 

razmišljati, kaj bo pevca zganilo, povzročilo čustveni vzgib. Od samega doživljanja pesmi je 

odvisna tudi njena sprejetost pri pevcih, sprejetost pa vpliva na postopek učenja, vadenja in na 

končno izvedbo. Mlade pevce pritegnejo predvsem sodobne skladbe, z vsebinami, ki so jim 

blizu. (Žvar, 2001) Skozi doživljajsko petje skladb z življenjsko vsebino so deležni pozitivne 

izkušnje. Pihkanen (2011) zapiše, da je dejavno ukvarjanje z glasbo gotovo ena najboljših in 

obenem najbolj preprostih poti do doživljanja.  

 

Načelo umetniške vrednosti 

Barbo (2007, 22) citira Platona, ki pravi da je »vzgoja v muzični umetnosti gotovo skrajno 

odločilna, saj pri njej ritem in harmonija najbolj pronicneta v notranjost duše, najmočnejše se 

je dotakneta in prinašata spodobnost: tako človeka, če je pravilno vzgojen, naredita 

spodobnega«. S sistematično estetsko vzgojo se strinja tudi Denac (1999), ki dodaja, da je 

otrok tako v predšolskem kot tudi v zgodnjem šolskem obdobju dojemljiv za vplive iz okolja, 

in ravno to obdobje ima velik pomen pri razvoju glasbenih sposobnosti. »Vsakemu otroku bi 

morali omogočiti razvoj sposobnosti opazovanja, doživljanja, vrednotenja in ustvarjanja 

lepega,« še pravi (prav tam). Zato naj zborovodja otrokom najprej ponudi zdravo okolje ter 

izbira pesemski repertoar z umetniško vrednostjo ter tako zagotovi pevcem aktivno 

umetnostno vzgojo. »Otrokova pavica je, da je umetnik.« (Šilec, 1999)  

 

Lahko bi rekli, da je ključ za uspešno delovanje zbora v korelaciji vseh načel. Začne se z 

zborovodjo in njegovim lastnim doživljanjem skladbe, ki jo izbere po načelu postopnosti. 

Obenem skrbi, da ima skladba umetniško vrednost in da tudi pri otrocih spodbudi doživljanje. 

Ko se skladba doživljajsko dotakne otrok, dobijo izkušnjo, zaradi katere je njihov interes za 
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petje v zboru večji. Večji, ko je interes, večja je tudi samoaktivnost otrok, ki je pogoj za 

uspešen učni proces in seveda končni izdelek. Če zborovodja pri učnem procesu upošteva še 

razvojne razlike otrok v zboru in način dela prilagodi, lahko doseže maksimalen razvoj 

glasbenih sposobnosti. V dobro utečenem kolektivu je tudi vzdušje dobro, pevci stremijo h 

kakovosti celotnega zbora. Skupno petje razvija tudi prilagodljivost, sodelovanje, medsebojno 

pomoč in tako doseže namen, da mlade pevce vzgaja v glasbeni, etični in estetski smeri. 

 

3.4 Kriteriji za izbor otroške literature 

 

»Za otroke izberite le najboljšo glasbo, saj si jo tudi zaslužijo!« (van Bouwelen v Žvar, 2005) 

 

Pesemski program, ki ga izbere zborovodja, mora ustrezati raznolikosti in primernosti 

določeni starostni stopnji pevcev ter kriterijem umetniške vrednosti. Že Gobec v Metodiki 

zborovodstva (1958) da izbiri programa zelo velik pomen. Pravi, da lahko izbrani program 

pokaže, s kakšnimi cilji želi zborovodja vplivati na svoje pevce. »Z umetniško kvaliteto 

izbranega programa pokaže zborovodja svojo lastno umetniško raven. Po stopnji težavnosti 

izbranih pesmi (v razmerju z zmogljivostjo zbora) presojamo, koliko je zborovodja dober kot 

pevski pedagog in kolika je njegova strokovna usposobljenost,« dodaja (1958, 133). S pestrim 

programom kaže tudi svoje poznavanje zborovske literature.  

 

Pri izboru pesmi mora upoštevati razvojno stopnjo in starost pevcev, njihove izvedbene 

zmožnosti, pozoren mora biti predvsem na glasovni obseg, primernost besedil ter na pestrost 

izbora.  

 

Kriteriji za izbor vsebin za enoglasni otroški pevski zbor so zapisani v publikaciji Razširjeni 

program osnovnošolskega izobraževanja, Pevski zbor, ki ga je izdalo in založilo Ministrstvo 

za šolstvo, znanost in šport RS ter Zavod RS za šolstvo leta 2003. V njem piše, da naj 

zborovodja za enoglasni otroški pevski zbor (od 6. do 9. leta) izbira pesmi, ki so: 

− v eni tonaliteti, v enem modusu (moduliranja bodo pevci sposobni šele v poznejšem 

razvoju); 

− ritmično poudarjene (punktiran ritem in melizmi so za to starost prezahtevni); 

− praviloma enoglasne (pri otroku te starosti je občutek za večglasje še nerazvit; dvoglasje 

pa lahko nakažemo s posameznimi ležečimi toni, ki predstavljajo temelj latentni 

harmoniji). 
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Glede na zgornje kriterije, so primerne: 

− pesmi, zapisane v tonskem obsegu od d1 do f2; 

− pesmi, zapisane v obsegu pentatonike; 

− pesmi, ki vsebujejo zgodbo; 

− pesmi, ki opevajo sedanjost; 

− plesno naravnane pesmi; 

− preproste ljudske pesmi (v primernem obsegu); 

− lažji kanoni. (Razširjen program osnovnošolskega izobraževanja: Pevski zbor, 2003, 10-

11) 

 

Žvarova (2001) dodaja, naj zborovodja izbira tudi enoglasne pesmi, ki jih lahko izvaja brez 

inštrumentalne spremljave. Zborovodje spodbuja, naj zbori pojejo veliko ljudskih pesmi, 

katerih tonski obseg pevci te starosti že zmorejo. Ljudskih pesmi naj ne izrinjajo popevke.  

 

Glede na raziskave o pevskem razvoju otrok in o razvoju večglasnega petja je mogoče te 

kriterije nekoliko spremeniti oz. jih dopolniti. Voglarjeva (1989) pravi, da je pri izbiri 

programa pomembno, da pesem ustreza otrokovim razvojnim in glasbenim zmožnostim, 

hkrati pa zadosti tudi estetskim kriterijem. Pesem naj zborovodja razčleni in ločeno ocenjuje 

vsak njen sestavni del: 

- vsebino pesmi, ki naj bo raznolika in otrokom blizu; 

- besedilo pesmi z umetniško vrednostjo; 

- melodijo pesmi, pri čemer smo pozorni na razpon (čim manj petja v nizkih legah), 

melodično območje in motiv ter na tonaliteto (po Voglarjevi (1989) naj otroci v starosti 

od pet do sedem let pojejo »pesmi v duru, v pentatoniki in v molu, z melodiko, ki 

prehaja iz dura v mol«.); 

- ritem pesmi; 

- obliko pesmi; 

- tempo, čeprav največkrat ni izrecno napisan ter 

- dinamiko. 

 

Žvarova (2006) ponovno opredeli teoretična izhodišča za izbor zborovskih skladb. 

Zborovodja naj bi pri izbiri skladb za otroški zbor upošteval: 
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- pedagoško-psihološka izhodišča: v ozir naj vzame splošne kognitivne, afektivne in 

socialne značilnosti otrok v zboru, saj »glasbeni pedagog kot profesionalec in 

razmišljujoči praktik spodbuja aktivno učenje in moderira kakovostno petje« (2006, 39); 

- glasbena izhodišča: skozi motive, spremljavo in estetiko, ki se kaže »v formi glasbenega 

dela, pa tudi v njegovi vsebini« (2006, 59), naj ocenjuje melodijo, harmonijo, ritem in 

metriko ter povezavo melodije in besedila; 

- literarna izhodišča. 

 

Žvarova (2005) navaja tudi predavanje Goldringa, ki nagovarja mlade zborovodje, naj svojih 

pevcev ne podcenjujejo. »Ne bojte se postaviti svojih pevcev pred izziv – dorasli mu bodo, 

zato ciljajte visoko, tako tehnično kot tudi muzikalno.« Lebič (2007) nagovarja, naj današnji 

učitelji iz ponujenih programom razberejo, »kaj je v glasbi tradicionalno, reprezentativno, kaj 

vsakodnevno funkcionalno in kaj podkulturno manipulativno«, izbor predstavijo učencem, 

zavzamejo svoje stališče in zagovarjajo umetnostno vzgojo. 

 

Z izbiranje kvalitetnih skladb iz slovenske in svetovne glasbene zakladnice zborovodja 

dviguje umetniško raven zbora in glasbeno kulturo okolice. Glasbeniki »morajo postaviti 

jasno mejo med umetniško glasbo in potrošništvom, med umetniškim delom in 'izdelkom' ...« 

(Lebič, 2011, 20). Pihkanen (2011) dodaja, da se skozi zborovodjevo izbiro skladb vidi 

kakovost zbora.  
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4. JANEZ KUHAR 
 

 

Vevče pri Polju, 10. Julij 1911 + Ljubljana, 21. Maj 1997 

 

4.1 Življenjepis 

 

V krstnem listu je zapisano, da se je 10. julija 1911 v Vevčah pri Polju rodil Ivan Kuhar, 

najmlajši od osmih otrok Antonije in Avgusta Kuharja.  

 

Kuharjeva glasbena pot se je začela že zelo zgodaj. O začetkih je rad pripovedoval v različnih 

intervjujih. V njegovih zapisih beremo, da se je najprej srečal s harmoniko, ko ga je kot 

triletnega dečka mati nesla poslušat glasbeno spremljavo k filmu. »Ko sem slišal 

harmonikarja, nisem več dal miru. Dan za dnem me je morala mati prinašati pod okno kina,« 

pravi. Kot petletni fant je že igral na orglice, oče pa mu je moral vsak večer igrati na 

harmoniko. Pri šestih letih mu je oče kupil violino in ga vpisal v ljubljansko Glasbeno matico. 

Že leto zatem je javno igral v domači gostilni, ob spremljavi očeta na harmoniki in brata na 

kitari. Po končani osnovni šoli je šolanje nadaljeval na meščanski šoli na Prulah v Ljubljani. 

Vzporedno je obiskoval tudi glasbeno šolo in se poleg violine učil teoretičnih predmetov. 

Očetova odločitev ga je pripeljala na ljubljansko učiteljišče, bil pa je že tudi na pedagoškem 

oddelku konservatorija. (Herman, 2007) 

 

Potem ko je odslužil vojaščino v Bitoli, je Ivan Kuhar prvo učiteljsko službo nastopil 14. 

marca 1936 na osnovni šoli v Šafarskem pri Ljutomeru, obenem pa je poučeval tudi na 

ljutomerski glasbeni šoli. Z letnimi produkcijami ljutomerske glasbene šole in različnimi 

javnimi nastopi je skrbel tudi za popestritev kulturnega področja v domačem Šafarskem. 

(Herman, 2007) 

 

Kuhar je bil član Učiteljskega pevskega zbora in je z njimi tudi nastopal doma in na turnejah 

po tujini. Poleg tega se je rad predstavljal kot solist na harmoniki in z nastopi inštrumentalno 

glasbo približeval različnemu občinstvu. Poletja je preživljal kot član zasedbe, ki je zabavala 

goste, ki so počitnikovali v Baški na otoku Krku.  
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V mladih letih, med šolanjem in na svojem prvem delovnem mestu se je dosledno podpisoval 

kot Ivan Kuhar, od partizanskega obdobja naprej, ko je Janez postalo njegovo partizansko 

ime, pa je do konca življenja ostal Janez Kuhar. 

 

Po kapitulaciji Jugoslavije se je ob prihodu v domači kraj takoj priključil delu Osvobodilne 

fronte. V spominih o tem ne razlaga preveč in se spet bolj osredotoča na svoje glasbeno delo. 

Ravno glasbeno udejstvovanje je bilo varna krinka za njegovo drugo početje – aktivno delo za 

OF. Kmalu zatem, ko se je leta 1943 pridružil partizanom, je bil imenovan za vodjo kulturno-

prosvetne sekcije Levstikove brigade. Na raznih mitingih, ki so jih prirejali, je Kuhar vodil 

brigadni moški pevski zbor in soliral na harmoniki. V tem času je za potrebe mitingov in 

koncertov harmoniziral veliko partizanskih pesmi.  

 

12. januarja 1944 je bil imenovan za člana Slovenskega narodnega gledališča. Vojaško delo je 

tako za nekaj časa odložil in se ukvarjal izključno z glasbenim udejstvovanjem. Sodeloval je 

tudi pri nalogi, ki je pomenila uresničevanje širših ambicij partizanskega vodstva na 

kulturnem področju, to je bilo sistematično izobraževanje pevovodij in zborovodij. 

Pomemben delež je prispeval tudi na Radiu Osvobodilne fronte (ROF), ki je z njegovo 

iniciativo postal odprt za zelo različno glasbo.  

 

Leta 1945, ko so Kuharja in celoten ansambel SNG preselili v Dalmacijo, v svojih zapisih 

prvič omenja svojo ženo Tašo Čampa, s katero sta se spoznala na osvobojenem ozemlju in se 

tam tudi poročila.  

 

Po kapitulaciji Nemčije se je Kuhar aktivno usmeril v dirigentsko delo z različnim zbori in 

vodenje harmonikarskih sestavov. V veliko pomoč mu je bil radio, saj so na Radiu Ljubljana 

ponovno predvajali izbor skladb, ki jih je Kuhar igral na harmoniko. Postal je tudi referent za 

glasbo na Ministrstvu za prosveto. Leta 1946 je zato ustanovil Centralni harmonikarski zbor, 

ki se je leto zatem pridružil Mladinskemu kulturno-umetniškemu društvu (MKUD) Karel 

Destovnik - Kajuh. Kuhar je prevzel vodenje moškega in mešanega pevskega zbora. Obenem 

je bil še vedno dejaven pri igranju harmonike ter se je posvetil tudi pripravi teoretične 

podpore učenja in poglabljanju znanja o igranju harmonike. Iz časa, ko je Kuhar delal v 

redakciji za mladinsko glasbo, je ohranjen tudi eden redkih njegovih teoretičnih člankov o 

harmoniki z naslovom Harmonika kot vzgojni inštrument. Leta 1949 je prevzel mesto učitelja 

glasbe na Poljanski gimnaziji v Ljubljani, kjer je vodil otroški in mladinski zbor. Do sredine 
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50. let prejšnjega stoletja je vodil več pevskih zborov in dirigiral več harmonikarskim 

sestavom. 

 

Na pobudo skladatelja Janeza Bitenca sta bila leta 1957 ustanovljena tako radijski otroški kot 

mladinski pevski zbor, poklicni dirigent vseh treh radijskih zborov pa je postal Janez Kuhar. 

Po odhodu Janeza Bitenca iz uredništva za mladinsko glasbo na Radiu Ljubljana je Kuhar 

prevzemal vse več nalog tudi v sami redakciji. Leta 1964 je tako prenehal voditi mladinski 

radijski zbor. Vodil je tudi otroški zbor glasbene šole Franca Šturma iz Ljubljane, s katerimi 

je posnel oddaje Pojte z nami ter več kot sto pesmi ob spremljavi orkestra.  

 

V 60. letih je veliko sodeloval z različnimi vrtci po Sloveniji ter na pevskih seminarjih 

pokazal, kako otroke naučimo novo pesmico. Obenem je pripravil zbirko skladb in teoretičnih 

napotkov za harmonikarja začetnika. Leta 1968 je prenehal voditi otroški radijski zbor. 

Upokojil se je leta 1970, vendar je še do 1978. leta vodil zbor cicibanov RTV Slovenija ter 

različne druge zborčke v vrtcih. Na začetku osemdesetih je imel na različnih osnovnih in 

srednjih šolah več predavanj o glasbi.  

 

Konec leta 1980 ga je Partizanski pevski zbor imenoval za svojega častnega člana, saj ga je 

Kuhar na harmoniki spremljal tudi na svojem zadnjem javnem nastopu, ki je bil 19. septembra 

1992 pred slovenskim parlamentom v Ljubljani, na svečanosti ob 50-letnici ustanovitve prvih 

partizanskih brigad.  

 

Leta 1997 ga je takratni predsednik države Milan Kučan odlikoval z najvišjim državnim 

odlikovanjem, častnim znakom svobode Republike Slovenije, in sicer za njegovo zaslužno 

skladateljsko, pedagoško, zborovodsko ter drugo delo v dobro slovenskih otrok, predvsem pa 

slovenske kulturne samozavesti. (spletna stran kabineta predsednika države) 

 

Janez Kuhar je umrl 21. maja 1997 zaradi posledic prometne nesreče.  

 

4.2 Janez Kuhar kot zborovodja 

 

»Janez Kuhar je bil prijazen gospod, ki je znal delati z otroki, vselej je imel poln žep 

bombonov, s katerimi je dodatno odprl otroška srca in grla.«  

Žiga Stanič, skladatelj (RTV, 2007) 
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Janez Kuhar se je zborovski javnosti najprej predstavil kot obetaven vokalist. Kot solo bariton 

je nastopal v pevskem zboru učiteljiščnikov, ki ga je vodil Emil Adamič. Kmalu je začel peti 

še v šolskem oktetu in moškem razrednem zboru. Poznavanje glasovnega aparata in 

elementov dobre vokalno tehnične pripravljenosti pevca mu je pomagalo, da je uspešno vodil 

različne otroške in mladinske zbore, ki jih je ustanavljal med službovanjem na različnih 

osnovnih šolah. Mlade pevce je seznanjal z osnovami vokalne tehnike ter s slovensko vokalno 

glasbo.  

 

Ravno njegova podkovanost v zborovodstvu je pripomogla, da je kot član Slovenskega 

narodnega gledališča sodeloval pri zahtevni nalogi, ki je pomenila uresničevanje širših 

ambicij partizanskega vodstva na kulturnem področju. To je bilo sistematično izobraževanje 

zborovodij. Marjan Kozina je skupaj s sodelavci pripravil predmetnik in urnik, zbral učne 

pripomočke in določil učno gradivo. Janezu Kuharju pa je bilo zaupano poučevanje 

harmonike in tehnike petja, vodil pa je tudi pevski zbor udeležencev tečaja.  

 

Med letoma 1957 in 1968 je bil zborovodja Otroškega in mladinskega pevskega zbora RTV 

Slovenija, do leta 1978 pa je vodil radijski zbor cicibanov. To delovanje je Kuharju prineslo 

še večjo prepoznavnost. Vseskozi se je posvečal tudi svoji pedagoški vlogi, saj je z radijskima 

zboroma prirejal krajše seminarje za zborovodje, v drugi polovici 60. let pa je vodil seminarje 

za glasbeno vzgojo vzgojiteljic v vrtcih po vsej Sloveniji.  

 

Da je bil strokovno dobro podkovan priča tudi zbirka knjig, ki je zbrana v njegovem arhivu. 

Prvo strokovno literaturo si je Kuhar priskrbel že v času šolanja na ljubljanskem učiteljišču in 

glasbenem konservatoriju. Po besedah Hermanove (2007, 51) pa so ga tudi izkušnje pripeljale 

do prepričanja, da obstaja več metod, »po kateri pripelješ zbor (vokalni ali harmonikarski) do 

samega izvajalskega vrha.« In Janez Kuhar je znal zbor »pripeljati do vrhunske umetniške 

kakovosti in izrazne prepričljivosti.« (prav tam) 

 

Kuhar je o svojih občutkih glede zborovodstva za zbornik Društva slovenskih skladateljev 

Skladateljske sledi po letu 1900 (Sojar Voglar, 2005, 130) povedal: »Kot izrazit vokalist 

imam rad melodijo – melos, lepo nežno melodijo. Meni v ustvarjalnem in poustvarjalnem 

glasbenem delu srce igra. Pesem mi mora zveneti in ko (končno) z otroki (za)pojemo, 

moremo od vse te lepote in ljubezni, od sreče in veselja celo jokati.« Kakovostna skladba, ki 
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pritegne otroka in dobra tehnična pripravljenost otroškega glasu pripomoreta k dovršenemu 

umetniškemu izražanju.  

 

Janez Bitenc je v intervjuju za Delo (v Herman, 2007) povedal, da je bil Kuhar kot glasbeni 

pedagog priljubljen povsod, kjer je seznanjal mladino s prvinami glasbene kulture. Glasbeno 

teoretično znanje je povsod bogatil s praktičnimi primeri, tako na področju vokalne kot 

inštrumentalne glasbe. Po pričevanjih pevcev prve generacije mladinskega pevskega zbora 

RTV Ljubljana je Janez Kuhar pevske vaje začenjal z vajami za pravilno pevsko dihanje, 

katerim so sledile vaje za izenačevanje vokalov in vaje za čisto intonacijo. Nove pesmi je učil 

po metodi pripevanja ali s posnemanjem glasbenih fraz. Kuhar je zelo upošteval načelo 

individualizacije. Vsakemu pevcu se je poskušal enako posvečati in tudi individualno razvijati 

njegov glas. Zaradi nenehnega zasledovanja kakovostnega glasbenega poustvarjanja je rasla 

njegova priljubljenost med učenci, meni Bitenc (prav tam). Ti so svojo predanost izkazovali s 

tem, da so brez prisile vstopali v njegove zbore.  

 

Kuharjevi zbori so s svojim prepričljivim izvajanjem postali zgled drugim zborom. Z rastjo 

podpore njegovim zborom pa so rasla tudi pričakovanja glede repertoarja. Z namenom 

ugotoviti, kakšno literaturo je Janez Kuhar izbiral za delo s svojimi zbori, sem pregledala 

dokumentirane nastope in koncerte otroških zborov pod njegovim vodstvom. Skupaj z 

dokumentiranimi zapisi snemanj sem naredila seznam zborovske literature. V tabeli 1 so po 

abecednem redu prikazani skladatelji in njihove skladbe, ki jih je Janez Kuhar dirigiral 

različnim otroškim pevskim zborom, in sicer v obdobju od leta 1957 do leta 1968.  
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Tabela 1: Abecedni seznam skladateljev in njihovih skladb, ki jih je izvajal Janez Kuhar v obdobju od 

leta 1957 do leta 1968. 

Skladatelj Pesmi 

Absil, Jean 6 poèmes; Papirnati zmaj; Pomlad; Poštevka; Slon; Uspavanka 

Abt , Franz Kresnica 

Adamič, Emil Glej, fantka*; Gregoraš, kam kravljaš*; Na ledu; Opomin k petju; 

Otroci kličejo pomlad; Pomladna piščalka; Račji kljun*; Sijaj, sijaj 

sonce*; Stoji mi polje; Uspavanka*; Vesela pesem*/**; Vrana 

Allain , J. E. Medvedek; Moj zmaj; Osamljeni (ozdravljeni?) strahopetec; Pesem o 

zajčku; Straža 

angleška Skoči žoga; Žabji koncert 

Bach, Johann Sebastian Kapljica veselja; Rad imam 

belgijska Borovnice; Čajanka; Čez ocean (mornarska); Muček Brkač; Pilule; 

Poljubčki; Pomladni raj; Štiri Račke 

Bitenc, Janez 

 

Anka zaspanka; Babica in Metka; Balonček in sonček; Binček in kos; 

Če naš ptiček; Dedek Mraz; Dedku Mrazu v slovo; Dežek; Dobro 

jutro; Gosak in goske; Hi, konjiček; Jaz imam pa goslice; Jurček in 

žoga; Kaj bi ti tičica; Kolo zavrtimo; Kos; Medved godrnjavček; 

Metka in babica; Metuljček Cekinček; Mlinček; Mucek in kužek; 

Naša četica*; O piščalki, goslicah in bobenčku; Otroci Titu; Pajek; 

Pesmica o snegu; Pismo Dedku Mrazu; Polžek slinček; Prvomajska; 

Pust; Putka Črnutka; Putka in lisjak*; Rdeča žoga; Sanke; Sneženi 

mož; Srnica; Trobentica in zvonček; Ura; Uspavanka; Veseli listič; 

Vlak*; Vrtiljak; Zajček dolgoušček**; Zajček zobke brusi 

Brahms, Johannes Večerna 

Bučar, Danilo Mlinček; Rajanje* 

Busine, G. Kozico imam 

Chopin, Frederic Želja 

Čajkovski, Petar Iljič Babica in vnuček; Sinica; Siva jesen; Zima 

danska  Vremenoslovec 

De Grandval, Nicolas Racot Vaško veselje 

Dev, Oskar Zlata kanglica 

Fabiani, Viktor O pridnosti 

finska Če bi imel psička 

francoska Koline; Mali lovec; Uspavanka 

Gilliers , Jean-Claude Pesem mlinskega kolesa 
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Gobec, Radovan Bele snežinke; Kolo mladosti; Mi smo vsi mladi pionirji; Moja cesta; 

Na travniku; Titu za rojstni dan; Pesem slovenskih cicibanov; Starka 

zima 

Golob, Vlado Malčki na potepu 

Golobič, Rudi Sanke 

Gregorc, J. Burja gode; Mravlje gredo spat 

Gretry , André Osel in kukavica 

Grieg, Edvard Dobro jutro 

Groff , R. P.  Krokodil pri zobarju 

Händel, Georg Friedrich  Čudež jutra; Otožna 

Haydn, Joseph Hvalnica lenobi; Jesensko listje; Kje je sestrica; Nič ne jokaj, sestrica 

Jeraj, Karel Pevec* 

Jež, Jakob Ah; Ga, ga, ga; Naša muca; Potovanje 

Jobst, Anton Na saneh 

Kalan, Pavle Večer; Zazibalka* 

Kaplan, J. Dirjaj, konjiček ; Zajček pleše 

Kokol , Miro Cicel, micel; Dedek Mraz; Posebno obvestilo; Topli veter; Trikule-

trakule; Zvonček 

Kozina, Marijan Cirkus; Kliče sonce; Mladi pionirji; Moj osliček; Naše geslo; 

Novoletna jelka; Pesem tabornikov; Telefon; Zdravo jutro 

Kuntari č, Ljubo Pomlad 

Lesjak, Borut Beli zajčki; Boter Dež; Ježek; Kdo lovi?; Konjiček; Kresnice; Krofi; 

Le zakaj?; Luna, moja žoga; Mamici za njen dan; Mesečeve skrbi; 

Miška; Mlin; Moj balonček; Moj pes; Murenček, boječi striček; 

Muzikantska; Na izlet; Naš muren; Nesporazum; Oj, ta dež; Pesem o 

Dedku Mrazu; Po šoli; Prošnja Dedku Mrazu; Putka noče v vodo; 

Rada bi; Slepe miši; Štejmo!; Tička in deklica; Veverica; Zajček 

pleše(skače); Žabica; Žabji zbor 

Lhotka-Kalinski , Ivo Kokica; Zimski rej 

Lipar , Peter Uganka ; Uspavanka 

Lipovšek, Marjan Debeli kum; Medo Brumček (kantata za solo, otroški zbor in 

orkester); O dežju; Zgodba 

litvanska O goskah 

madžarska Pisana preproga 

Majcen, G. Taščici v slovo 

Martini , Jean Paul Egide O srčecu 
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Mendelssohm-Bartholdy , 

Felix 

Pesmica pomladi 

Mihelčič, Slavko Bele snežinke*; Burja; Dva Andreja; Hruška; Hruška debeluška; Kaj 

je novega; Kolo; Marko vozi barko; Mlinček; Moja punčka; Murn; 

Naš Matiček; Naša mucka; Otroci materam; Polžek; Pomlad; Ptiček; 

Pujsek kruli; Spanček; Stopa dedek; Striček Mrak; Veliko slavje 

Mihelčič, Viktor Jesenski večer**; Pesmica o čričku; Rokavička 

Mozart , Wolfgang Amadeus Pesem o potepanju; Pridi, pomlad; Uspavanka 

norveška Tonček 

Noskowski, Zygmunt Jablana; Kukavica; Naša lastavica; Pomladna šala; Pozdrav pomladi; 

Štorklja; V gozdu; Vrba; Zeleni praznik 

Novak, J. Mehurčki** 

Pahor, Karol Grobek vrtec; Konjički; Kraguljčki; Mačka; Marjetica; Na vaškem 

trgu; Pesmica o kruhku; Polžek orje; Pomladna; Snežec 

Pavšič, Josip Anica in piščeta; Pastirček; Sopotnik; Zajček  

Pergolesi, Giovanni Battista Pesmica o zlati roži 

Petrić, Ivo Zašiti oblak 

Pirnik , Makso Jesenska***; Mladi pionirji; Pesmica; Pričakovanje zime; Ptice; V 

saneh 

poljska Čriček; Mala Anka; Šest pomladnih pesmi 

Pregelj, Ciril Hišico polžek ima; Medvedek; Polžek in junaki; Polžek je povsod 

doma; Polžek nima nožic; Polžek, polžek al že spiš; Polževa 

snubitev; Putka noče v vodo; Tonček, miška in muc; Žabja mlaka 

Rajičić, Stanojlo Junak; Petelin 

Rousseau, Jean Jacques Dežek šepeče; Kako mamica zna; Naš (Drobni) ptiček kraljiček; 

Raglja in vrtavka; Žabica Kraka 

Schubert, Franz Mihec, sončkov brat; Spavaj, spavaj 

Serajnik, Domicijan Ptice pozimi 

Seremetjev, P. Mala račka 

Simoniti, Rado Cvilimožek; Punčka*; Titu za rojstni dan 

slovenska 

V avtentični obliki ali priredbi 

različnih avtorjev (Kruno Cipci, 

Miroslav Hočevar, Janez Kuhar 

in drugi). 

Barčica; Dekle je po vodo šla; Drežniška; Ena ptička priletela; Izidor 

ovčice pasel; Jager pa jaga; Jaz pa pojdem na Gorenjsko; Kaj manjka 

fantiču; Kaj pa ti piskaš; Kako petelinček poje; Kosova skladba; Moj 

očka; Na planincah luštno biti; Na planincah; Po Koroškem, po 

Kranjskem; Polžek in junaki; Polževa snubitev; Pri nas pa ohcet 

mamo; Prišla bo pomlad; Ptičja svatba; Putkin zajček; Ribniška; 
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Sijaj, sijaj sončece; So ptičice zbrane; Sonček čez hribček gre; 

Šaljivka; Šmentana muha; Tri tičice; Ukradena putka 

Šivic, Pavel Dedek Mraz; Novice; Uspavanka; Zajčje uho; Žaba in miš 

Škerjanc, Lucijan Marija Jadro; Juri Muri v Afriki (kantata za zbor, solo in orkester); Špela-uk 

Škrinjar , J. Naša ura 

švedska  Majina pesem; Sine in medved (obe priredba Kruno Cipci) 

Tajčević, Marko O goski; O vodi 

Ukmar , Vilko Prvi maj; Zaklad 

van Beethoven, Ludwig Ptička je žalostna; Slike na nebu; Vilinske gosli 

Varques, O. Čuda v živalskem vrtu; Tipkarica; Trije mucki 

Vodopivec, Marjan 29. november; Deček in murn; Dva majcena šopka; Jurček umazanec; 

Jurčkova pesem; Kekčeva pesem (solist Martin Lumbar); Kolednica; 

Mucek in snežinke ; Naš kuža; Pesem o Dedku Mrazu; Poljubčki; 

Pomlad; Poštevanka; Pust; Snežec; Striček Led; Strojepiska; Tujček, 

maček; Uspavanka; Veseli potepuh; Veseli potepuh 

von Weber, Carl Maria Uspavanka 

Vremšak, Samo Maj; Mravlje gredo spat; Sinček-petelinček 

Weingerl, Albin Halo-halo; Jok; Na polju; Polhek; Uspavanka; Želja 

Pri pesmih, ki so označene z znakom *, je v navedeni dokumentaciji poleg skladatelja izrecno napisan 

tudi avtor inštrumentalne spremljave:   

*Kruno Cipci, 

**Slavko Mihelčič, 

***Pavle Šivic. 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je Kuhar izbiral otroške pesmi slovenskih (Bitenc, Gobec, 

Kozina, Lesjak, Mihelčič, Pahor, Pregelj, Simoniti, Vodopivec, če naštejem le nekatere) in 

tujih skladateljev (Absil, Noskowski, Pergolesi ...). Tudi slovenske ljudske pesmi so bile 

pogoste na seznamu skladb na nastopih in snemanjih, tako v avtentični obliki kot v priredbah 

različnih avtorjev. Nekajkrat pa je Kuhar posegel tudi po ljudskih pesmih drugih evropskih 

narodov. Zbori so velikokrat prepevali tudi Kuharjeve avtorske skladbe, kar je razvidno iz 

internega gradiva KUD Janez Kuhar. Na podlagi dokumentiranih nastopov in snemanj ter s 

pomočjo seznama Pesmi Janeza Kuharja (KUD Janez Kuhar, 2009) sem pripravila tabelo 2, 

kjer so prikazane skladbe Janeza Kuharja, ki jih je izvajal z otroškim pevskim zborom RTV 

Slovenija.  
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Tabela 2: Abecedni seznam avtorskih pesmi Janeza Kuharja, ki jih je izvajal OPZ RTV Slovenija pod 

vodstvom Janeza Kuharja. 

Naslov pesmi  Avtor besedila Opombe (spremljava, solisti, namen snemanja) 

Ančka in prvi sneg Janez Bitenc Janez Kuhar (harmonika) 

Bolnik Miro Košuta  

Ciciban je brigadir ni zapisa Živa Urekar (solo) 

Cicibani Titu  Helena Gnezda Marija Mihelčič (klavir) ali simfonični orkester RTV 

Ljubljana 

Cigančica  Neža Maurer Janez Kuhar (harmonika) na snemanju oddaje Pet minut 

za novo pesmico, Slavko Mihelčič (klavir) ali 

inštrumentalna zasedba na snemanju za natečaj otroških 

skladb v Beogradu 

Čri ček poje  Manko Golar  

Črni mački  Danilo Gorinšek Inštrumentalna zasedba za snemanje javnih radio in TV 

oddaj 

Dedek Mraz  Manko Golar ali 

Janez Mohar 

Mali inštrumentalni ansambel 

Ga-ga Cvetko Golar Snemanje za oddajo Pet minut za novo pesmico 

Jaka se pa cmeri Jože Humer  

Jaz imam (pa 

goslice) 

Gustav Strniša  

Jesenski dežek Neža Maurer Marija Mihelčič (klavir) ali inštrumentalna zasedba 

Jurček Jana Kolarič Inštrumentalna zasedba 

Kaj bi ti ti čica Danilo Gorinšek Slavko Mihelčič (klavir) 

Kdo lovi Stana Vinšek Ansambel Boruta Lesjaka, pomnožen z godali na 

snemanju za Festival otroških popevk, Beograd 

Ko v ranem jutru Partizanska Janez Kuhar (harmonika) 

Kolo Danilo Gorinšek Orkester RTV Ljubljana, inštrumentalna spremljava 

Kruno Cipci 

Koračnica Zvonko Čemažar Janez Kuhar (harmonika), Slavko Mihelčič (klavir) ali 

inštrumentalna zasedba za natečaj otroških skladb v 

Beogradu 

Krokodil Branko Rudolf Orkester Radia Ljubljana, priredba spremljave Kruno 

Cipci 

Mamici Branko Rudolf Inštrumentalna zasedba 

Maškare Jože Humer Inštrumentalna zasedba ali Marija Mihelčič (klavir) 
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Mi plezamo Stana Vinšek Ansambel Boruta Lesjaka, pomnožen z godali na 

snemanju za Festival otroških popevk, Beograd 

Mokri kuža Branko Rudolf Slavko Mihelčič (klavir) 

Na gugalnici Stana Vinšek Ansambel Boruta Lesjaka, pomnožen z godali na 

snemanju za Festival otroških popevk, Beograd 

Na otroškem igrišču 

(suita) 

Stana Vinšek Inštrumentalna zasedba 

Nagajivka Danilo Gorinšek Priredba spremljave, Borut Lesjak 

Narobe svet Cvetko Zagorski Priredba spremljave, Borut Lesjak 

Naš muc Manko Golar Inštrumentalna zasedba, priredba spremljave, Slavko 

Mihelčič 

Nina-nana ni zapisa  

O luni Lojze Krakar Slavko Mihelčič (klavir), Valter Frfolja (solo) 

Otroci republiki Janez Bitenc Orkester RTV Ljubljana 

Otroci Titu Helena Gnezda Orkester RTV Ljubljana 

Pleza mucek Neža Maurer Inštrumentalna zasedba ali Marija Mihelčič (klavir) 

Poljubčki Jože Humer Inštrumentalna zasedba, priredba spremljave Slavko 

Mihelčič 

Pomladna Gabrijel Kolbič Janez Kuhar (harmonika) 

Porednežu Stana Vinšek Silva Hrašovec, Pavel Šivic in Slavko Mihelčič (klavir) 

ali  ansambel Boruta Lesjaka, pomnožen z godali na 

snemanju za Festival otroških popevk v Beogradu 

Pri polžu Karel Širok  

Prvošolka Neža Maurer Inštrumentalna zasedba, Marija Mihelčič (klavir) ali 

Orkester RTV Ljubljana, priredba spremljave Marjan 

Vodopivec, Peter Bedjanič (solo bas), Martin Lumbar 

(solo) 

Ptiček kliče Tone Pavček Inštrumentalna zasedba, priredba spremljave Slavko 

Mihelčič 

Pust Danilo Gorinšek Janez Kuhar (harmonika) 

Pustne maske ni zapisa Janez Kuhar (harmonika) 

Sanke Stana Vinšek Priredba spremljave Borut Lesjak 

Spomin na počitnice Jože Humer Priredba spremljave Borut Lesjak 

Tonček je prišel Ljudmila Poljanec 

- Mirta 

Janez Kuhar (harmonika) 
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Tri ladjice Tugo Klasinc Slavko Mihelčič in Marija Mihelčič (klavir), 

inštrumentalna zasedba ali godalni orkester, priredba 

spremljave Kruno Cipci. Snemanje za festival otroške 

pesmi Sarajevo 

Tri pesmice o račkah Ni zapisa Marija Mihelčič (klavir) 

Tri srečanja Slobodan Lozić, 

Ivan Minatti 

Inštrumentalna zasedba 

Učenjak Tone Pavček Inštrumentalna zasedba 

Vesela hišica Neža Maurer Slavko Mihelčič (klavir) ali Janez Kuhar (harmonika) 

Vesela lisica Ni zapisa Inštrumentalna zasedba na snemanju za natečaj otroških 

skladb v Beogradu 

Vesela pesem Danilo Gorinšek Slavko Mihelčič (klavir) 

Vesela pomlad Gustav Strniša Slavko Mihelčič (klavir), orkester RTV Ljubljana ali  

ansambel Boruta Lesjaka, pomnožen z godali na 

snemanju za Festival otroških popevk v Beogradu 

Vesele maske Ni zapisa Slavko Mihelčič (klavir) 

Veverica pekarica Dane Zajc  

Vrabček Neža Maurer Inštrumentalna zasedba 

Zajček v snegu Vera Albreht  

Zgodbica o račkah nn Inštrumentalna zasedba 

Zima poje Zvonko Čemažar Inštrumentalna zasedba, priredba spremljave Borut 

Lesjak  

Opombe: 

- Pesem Ančka in prvi sneg (Janez Bitenc) je v arhivih zapisana tudi pod naslovom Prvi sneg.  

- Pri pesmi Dedek Mraz ne moremo določiti avtorja skladbe, ker ni naveden tudi v dokumentaciji 

snemanja. Besedilo bi lahko napisal Manko Golar ali Janez Mohar. 

- V suiti Na otroškem igrišču (Stana Vinšek) so zbrane naslednje otroške pesmi Janeza Kuharja: 

Na gugalnici, Vrtiljak, Mi plezamo, Kdo lovi, Otroci štejejo, Mila in mula ter Porednežu.  

- Pri pesmi Vesela lisica menimo, da gre najbrž za tiskarsko napako v dokumentaciji. Nikjer ni 

zaslediti, da bi Janez Kuhar napisal to pesem, kot je navedeno v zapisu snemanja. Na podlagi 

ostalih dokumentiranih snemanj in nastopov pa lahko sklepamo, da gre za pesem Vesela hišica 

(Neža Maurer), ki jo je zbor večkrat prepeval.  

- Poimenovanje inštrumentalna zasedba združuje več dokumentiranih zasedb: inštrumentalni 

septet, inštrumentalni septet Boruta Lesjaka, mala inštrumentalna zasedba, ansambel Boruta 

Lesjaka. Sklepamo lahko, da je pod vodstvom Boruta Lesjaka delovala zasedba, ki se je 

sestavljala glede na potrebe programa.  
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Poleg Kuharjevih avtorskih skladb so zabeležene tudi njegove priredbe ljudskih pesmi. V 

dokumentiranih snemanjih in nastopih so največkrat omenjene Gostija na planini, Jaz pa 

pojdem na Gorenjsko, Jurček na paši, Mlin, Prvo leto služim in V dolinci prijetni, čeprav je 

priredil še druge ljudske pesmi.  

 

Kuharjevi otroški zbori so vedno prepevali ob inštrumentalni spremljavi. To ni bil vedno 

klavir, ampak so z zborom sodelovali različni inštrumentalni sestavi in skupine (Ansambel 

Boruta Lesjaka, inštrumentalni septet, Vaški kvartet) ter orkestri. Inštrumentalno spremljavo 

ali priredbo klavirske spremljave izvajanih skladb so največkrat pripravili Kuharjevi sodelavci 

Borut Lesjak, Slavko Mihelčič in Kruno Cipci, velikokrat pa je za to poskrbel kar Kuhar sam, 

ko je zbor spremljal s harmoniko.  

 

4.2.1 Udejstvovanje z otroškim in mladinskim pevskim zborom RTV 

 

Janez Kuhar je eden od ustanoviteljev otroškega in mladinskega zbora na RTV. Skupaj z 

Janezom Bitencom sta pripravila avdicijo, katere obisk je bil nad pričakovanji. Največ otrok 

je prišlo s poljanske gimnazije, kjer je Kuhar pred tem vodil otroški in mladinski pevski zbor. 

In to je bila osnova. Vsi drugi, ki so se želeli pridružiti, so bili le še pika na i. (Zbornik ob 50-

letnici OPZ in MPZ RTV, 2007). Ker so bili mladi pevci in zborovodja zelo zagnani, so se že 

kmalu naučili prvih pesmi, ki so jih tudi posneli. Posnetki so bili večkrat predvajani na Radiu 

Ljubljana, kmalu pa so prišli tudi prvi nastopi na televiziji. Tako naj bi 8. aprila 1958 posneli 

oddajo s prikazom dela z zborom.  

 

Z Janezom Bitencem sta otrokom približala ljudske in umetne pesmice ter jih navdušila za 

njih, hkrati pa sta »... privabljala skladatelje, ki so radi napisali preproste melodije, enoglasne, 

dvoglasne, večglasne, da so jih otroci radi peli, da so jih radi poslušali najmlajši, malo starejši, 

najstarejši,« je povedal Pavel Mihelčič v zborniku ob 50-letnici otroškega in mladinskega 

pevskega zbora RTV Slovenija (2007, 23).  

 

Prvi generaciji pevcev OPZ in MPZ RTV Ljubljana je Kuhar ostal v zelo lepem spominu. 

Katarina Marinšek ga opiše kot odličnega pedagoga. »S svojim obrazom in toplimi očmi je 

znal vse povedati.« Dušica Herman pa je v spomin na Janeza Kuharja napisala knjigo Janez 

Kuhar v objemu violinskega ključa (2007).  
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V osebnem arhivu Janeza Kuharja, arhivu RTV Slovenija in v zborniku ob 50-letnici OPZ in 

MPZ RTV Slovenija je dokumentirano, da je Kuhar v dolgoletni karieri zborovodje otroškega 

pevskega zbora RTV Ljubljana izvajal več kot 350 skladb različnih slovenskih in tujih 

skladateljev, vključno s slovenskimi ljudskimi ter ljudskimi pesmimi drugih narodov. 

Dokumentiranih je več kot 550 posnetkov teh skladb, ki so nastali na koncertih in na 

načrtovanih snemanjih. Med letoma 1957 in 1968 je otroški pevski zbor RTV Ljubljana pod 

Kuharjevim vodstvom imel več kot 130 snemanj. Snemali so za različne TV- in radijske 

oddaje, kot so Pojte z nami, Veseli tobogan in Pet minut za novo pesmico, ki so še dodatno 

približale vokalno glasbo otrokom. Posnetki so nastajali tudi za potrebe RTV, za različne 

festivale in natečaje ali zgolj za arhiv RTV. Iz dokumentacije je razvidno, da so določeno 

pesem snemali večkrat, bodisi zaradi iskanja boljše izvedbe bodisi zaradi različni drugih 

namenov. Snemanja so Kuharju dajala tudi vpogled v delo zbora. Skozi posnetke je ugotavljal 

napake in pomanjkljivosti zbora.  

 

4.3 Janez Kuhar kot skladatelj 

 

Janez Kuhar je bil vseskozi tudi skladatelj. Njegova prva skladateljska dela segajo v čas pred 

drugo svetovno vojno, čeprav so ravno leta partizanstva označena kot Kuharjeva najbolj 

produktivna skladateljska leta. Že med vojno je pisal tudi za mladinske zbore. Skozi vsa leta 

je kot spremljevalni inštrument različnim vokalnim sestavom s seboj nosil harmoniko, zato ni 

čudno, da v njegov skladateljski opus spadajo tudi dela za harmoniko. 

 

Največji skladateljski pečat pa je vsekakor pustil pri skladbah za otroke. Teh je čez dvesto. 

Društvo slovenskih skladateljev je med letoma 1964 in 1992 večino njegovih pesmi izdalo v 

11 zvezkih. V zvezkih so skladbe opremljene tudi s klavirsko spremljavo in so primerne za 

otroške pevske zbore. Ker so bile povečini napisane v času, ko je Kuhar vodil radijska zbora, 

ni čudno, da jih je večina tudi posnetih. Iz interne dokumentacije KUD Janez Kuhar je 

razvidno, da sta OPZ in MPZ RTV Slovenija pod njegovim vodstvom naredila 146 posnetkov 

99 pesmi, pod vodstvom Matevža Fabijana, ki je nasledil Kuharja, pa 56 posnetkov 43 skladb. 

Skladbe so bile posnete za arhiv RTV, spet druge v namene različnih oddaj oziroma za 

različne natečaje in festivale.  

 

V televizijski oddaji Zapisi za mlade (RTV, 1980) je obsežen intervju z Janezom Kuharjem. 

Ob vprašanju, zakaj je pisal za otroke, je Kuhar povedal: »Otrok je nepokvarjen. Otrok 
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pesmico, ki mu je pri srcu, rad vzame, rad jo poje. Pri otroku, ki pesmico rad poje, je v srcu 

toplo. In pesmica, ki je lepo zapeta, otroka dviga, dviga pa samo kvaliteta. In otrok, ki je lepo 

zapoje, mu je lepo pri srcu.« 

 

4.3.1 Vokalna glasbena zapuščina 

 

Na oddelku za glasbeno pedagogiko Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani je Aleksander 

Oražem (2007) obdelal vokalni opus Janeza Kuharja v diplomski nalogi. Po njem povzemam 

naslednje podatke.  

 

Kuharjev vokalni opus zajema njegove izvirne pesmi za zborovske zasedbe (OPZ, MPZ, 

MePZ, dekliški, moški in ženski pevski zbor), samospeve in priredbe ljudskih pesmi ter pesmi 

nekaterih drugih skladateljev. V popisu vokalnih del, ki jih je Oražem razporedil glede na 

avtorja besedila, je 434 izvirnih vokalnih skladb, 43 priredb ljudskih pesmi in šest priredb 

skladb drugih skladateljev. Med njimi je 371 izvirnih skladb in 24 priredb ljudskih pesmi za 

otroški pevski zbor. Skladbe so povečini zapisane skupaj s klavirsko spremljavo. Ponekod pa 

je zabeležena tudi specifična inštrumentalna spremljava (npr. Otroški zbor in inštrumentalni 

trio – dva klarineta in fagot) ali orkester (harmonikarski, godalni orkester). 

 

Janez Kuhar je največ vokalnih skladb za otroške zbore napisal na besedila Jožeta Humerja in 

Bogdana Anzela, rad pa je sodeloval tudi z Danilom Gorinškom, Marto Gorup in Nežo 

Maurer, če naštejem le nekatere. Tudi sam se je preizkusil v pisanju besedil in tako najdemo 

kar nekaj izvirnih zborovskih skladb na njegova besedila.  

 

Veliko njegovih vokalnih del je bilo objavljenih v notnih prilogah zborovskih revij, kot sta 

Grlica (23 pesmi) in Naši zbori. Društvo slovenskih skladateljev je izdalo 184 njegovih 

otroških pesmi v enajstih zvezkih, večina partizanskih skladb pa je ostala v rokopisih, ki jih 

hrani oddelek Glasbene zbirke v Nuku. Ker je Kuhar otroške pesmi pisal za potrebe OPZ in 

MPZ RTV Ljubljana, je velik otroških pesmi v nototeki RTV. Nekaj izvirnih otroških pesmi 

najdemo tudi v različnih številkah Cicibana (29 pesmi) in v knjigah Majhna sem bila (14 

pesmi) in Piške sem pasla (7 pesmi) (Mohar, 2011). Leta 2011 je pri Mladinski knjigi izšla 

ilustrirana pesmarica Jaz imam pa goslice s priloženo zgoščenko, kjer je po izboru Jožeta 

Humerja, Andreje Martinjak in Tine Bohak objavljenih 17 Kuharjevih skladbic. 
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4.4 Prisotnost Kuharjeve zapuščine danes 

 

Kuharjeve avtorske pesmi in priredbe ljudskih pesmi za otroške zbore so danes težko 

dostopne. Nekaj izvodov zbirk Kuharjevih skladb, ki jih je izdalo Društvo slovenskih 

skladateljev (v nadaljevanju DSS), najdemo v nekaterih knjižnicah po vsej Sloveniji. Ker od 

leta 1992 ni bilo nobenega ponatisa omenjenih zvezkov, je ob 100. obletnici Kuharjevega 

rojstva leta 2011 DSS izdalo zbirko Izbrani otroški zbori za zbor in klavir, kjer je po izboru 

urednika Tomaža Habeta objavljenih 25 pesmi.  

 

4.4.1 Pogostost Kuharjevih skladb v programih 

 

Žvarova (2006) je raziskovala, koliko skladb, ki so bile objavljene v revija Grlica in 

Mladinski zbori, je bilo izvedenih na Reviji otroških in mladinskih zborov v Zagorju ter na 

Mednarodnem mladinskem festivalu v Celju. Kot je razvidno iz prejšnjega poglavja, so v 

reviji Grlica objavljene tudi skladbe Janeza Kuharja. Žvarova je ugotovila, da je največ izvedb 

na Mednarodnem festivalu v Celju doživela njegova priredba ljudske pesmi V dolinci prijetni 

(3 izvedbe), sledijo ji partizanska Jutri gremo v napad (2 izvedbi) ter Tri ladjice (1 izvedba). 

Na Reviji otroških in mladinskih zborov v Zagorju pa so izmed objavljenih skladb v reviji 

Grlica, največkrat izvajane skladbe Prvošolka, priredba ljudske V dolinci prijetni (vsaka 4 

izvedbe), Tri ladjice (3 izvedbe) ter Jutri gremo v napad (2 izvedbi). (Žvar, 2006) 

 

Po pregledu programskih knjižic pevskih revij otroških pevskih zborov po Sloveniji v sezoni 

2009/10 je razvidno, da se današnji zborovodje skladb Janeza Kuharja ne poslužujejo v 

velikem številu. Sodeč po programih, ki so mi jih posredovali iz območnih izpostav Javnega 

sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), bi lahko rekli, da 

so Kuharja v letu 2010 peli enkrat na vsaki drugi reviji. Katere Kuharjeve pesmi so bile 

izvajane na območnih revijah po Sloveniji, je prikazano v naslednji tabeli.  
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Tabela 3: Območne izpostave JSKD, ki so posredovale programe revij in skladbe Janeza Kuharja, 

izvajane na območnih revijah otroških pevskih zborov po Sloveniji v sezoni 2009/10. 

Območna izpostava JSKD 

(organizator revije) 

Naslov pesmi 

Brežice Mlada pomlad (S. Vinšek) 

Mojcin medo (D. Gorinšek) 

Črnomelj / 

Domžale / 

Dravograd / 

Ivančna Gorica Mamica zlata (L. Kalan) 

V dolinci prijetni  (ljudska) 

Jesenice / 

Kranj / 

Krško Počasné (D. Gorinšek) 

Lenart / 

Lendava / 

Ljubljana / 

Ljubljana okolica Trije nilski krokodili  (N. 

Grafenauer) 

Učenjak (T. Pavček) 

V dolinci prijetni (ljudska) 

Vetrc (N. Maurer) 

Mozirje Ej, topla pomlad (M. Golar) 

Nova Gorica Mokri kuža  (B. Rudolf) 

Trije nilski krokodili (N. 

Grafenauer) 

Novo mesto Ej, topla pomlad (M. Golar) 

Mlada pomlad  (S. Vinšek) 

Ob novoletni jelki (J. Menart) – 2 

izvedbi 

Ormož / 

Radlje ob Dravi / 

Ravne / 

Rogaška Slatina / 

Slovenske Konjice Prvošolka  (N. Maurer) 

Šentjur / 
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Velenje Modri Nacek (J. Šmit) 

Zagorje ob Savi Kaj se kuha (J. Šmit) 

Mlada pomlad (S. Vinšek) 

Počasné (D. Gorinšek) 

ZPZP Mala Taja, žogica 

Moj dom (ljudska) 

Mokri kuža  (B. Rudolf) 

Naša pesem  

Žalec Učenjak (T. Pavček) 

Vetrc (N. Maurer) 

 

Programe za leto 2010 je poslalo 24 območnih izpostav JSKD (od skupno 59) in Zveza 

pevskih zborov Primorske (v nadaljevanju ZPZP), katere revija Naša pomlad je 

soorganizirana z območnimi izpostavami Ajdovščina, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, 

Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana in Tolmin.  

 

Glede na posredovane programe je na skupno 56 revijah prepevalo 488 pevskih zborov, od 

tega 351 otroških pevskih zborov. Med njimi je 33 otroških zborov, ki so peli Kuharjeve 

pesmi. Največkrat so zapeli pesmi Mlada pomlad (Stana Vinšek) in Trije nilski krokodili 

(Niko Grafenauer) ter Mokri kuža (Branko Rudolf), Počasné (danilo Gorinšek), Učenjak 

(Tone Pavček), Vetrc (Neža Maurer), Ej, topla pomlad (Manko Golar), Ob novoletni jelki 

(Janez Menart) ter njegove priredbe ljudskih pesmi V dolinci prijetni in Ena ptička priletela.  

 

Iz ZPZP so mi posredovali tudi programske knjižice revije Naša pomlad iz zadnjih desetih let 

(2002–2005 in 2007–2009) ter knjižice zaključnih koncertov revije (2000, 2001 in 2006). Od 

tam povzemam naslednje podatke.  
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Tabela 4: Skladbe Janeza Kuharja, ki so bile izvajane na reviji Naša pomlad in na zaključnih 

koncertih. 

Leto 

revije 

Število 

koncertov 

Število 

zborov

/OPZ 

Naslov pesmi Opombe 

2000  4 zaključni 

koncerti 

26/10 Učenjak (T. Pavček)  

2001 4 zaključni 

koncerti 

36/21 Učenjak (T. Pavček) 

V dolinci prijetni  (ljudska) 

 

2002 15 koncertov  

revije 

105/61 Kam pa greste lastovice 

Mlada pomlad (S. Vinšek) 

Mokri kuža  (B. Rudolf) 

Papagaj (J. Humer) 

Prvošolka  (N. Maurer) 

Sonce in rečica 

Tri ladjice  (T. Klasinc) 

Vesela pomlad (G. Strniša) 

Žabji pir  (D. Gorinšek) 

Pesmi Mlada 

pomlad, Tri ladjice, 

Vesela pomlad so 

bile izvedene 

dvakrat. 

Pesem Papagaj je 

izvajal predšolski 

otroški pevski zbor.  

2003 13 koncertov 

revije 

96/61 Jaz imam pa goslice (G. Strniša) 

Deklica z žogo (S. Vinšek) 

Ena ptička priletela (ljudska) 

Mačja polka  

Mala klepetulja (J. Kuhar) 

Naša pesem (J. Humer) 

O Marici in njenem jezičku (J. 

Šmit) 

Tri ladjice  (T. Klasinc) 

V dolinci prijetni (ljudska) 

Vesela pomlad (G. Strniša) 

Pesmi Jaz imam pa 

goslice in Vesela 

pomlad imata vsaka 

po 2 izvedbi. 

Pesem Ena ptička 

priletela je izvajal 

mladinski pevski 

zbor. 

2004 12 koncertov 

revije 

97/60 Črni mački  (D. Gorinšek) 

Mlada pomlad (S. Vinšek) 

Moj dom (ljudska) 

Naša pesem  (J. Humer) 

O Katri  

Tri ladjice (T. Klasinc) 

V dolinci prijetni (ljudska) 

Pesem Tri ladjice je 

bila izvedena 

dvakrat. 
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2005 11 koncertov 

revije 

90/57 Bolnik  (M. Košuta) 

Črni mački  (D. Gorinšek) 

Duda 

Ježek (G. Strniša) 

Posluh (T. Pavček) 

Uspavanka 

V dolinci prijetni (ljudska) 

V ritmu mladosti 

Pesem V ritmu 

mladosti  je izvajal 

mladinski pevski 

zbor. 

2006 3 zaključni 

koncerti 

12 koncertov 

revije* 

26/14 

100/66

* 

Tri ladjice (T. Klasinc) *Podatki so 

pridobljeni iz 

programske 

knjižice zaključnih 

koncertov.  

2007 13 koncertov 

revije 

104/67 Ko prispe pomlad (M. Golar) 

Moj dom (ljudska) 

Pionirska pesem (N. Maurer) 

Potrebujem (J. Humer) 

Spomin na počitnice (J. Humer) 

Tri ti čice (ljudska) 

Trije nilski krokodili  (N. 

Grafenauer) 

V dolinci prijetni (ljudska) 

V maju 

Vesela pomlad (G. Strniša) 

Vetrc (N. Maurer) 

Žalostni metuljček (L. Rus) 

Pesem V maju je 

izvajal mladinski 

pevski zbor. 

Pesem Moj dom so 

izvajali dvakrat. 

2008 14 koncertov 

revije 

106/67 Ježek (G. Strniša) 

Kdo lovi (S. Vinšek) 

Mlada pomlad (S. Vinšek) 

Modrijan (J. Petelin) 

Moj dom (ljudska) 

Mokri kuža (B. Rudolf) 

Naš Boštjan (J. Humer) 

Prvošolka (N. Maurer) 

Smešen lov (M. Simonič) 

V dolinci prijetni (ljudska) 

Pesem Kdo lovi 

poje predšolski 

otroški pevski zbor. 

Pesem Vesela 

pomlad je bila 

zapeta dvakrat. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Neža Kralj, diplomsko delo 
 

41 
 

Vesela pomlad (G. Strniša) 

Žalostni metuljček (L. Rus) 

2009 15 koncertov 

revije 

111/72 Ko prispe pomlad (M. Golar) 

Mlada pomlad (S. Vinšek) 

Počasné (D. Gorinšek) 

 

 
V letih od 2000 do 2009 se je na 104 revijah (2002–2005 in 2007–2009) in na 11 zaključnih 

koncertih (2000, 2001 in 2006) revije Naša pomlad nastopilo 871 pevskih zborov, od tega 542 

otroških pevskih zborov. V opazovanih letih je Kuharjeve skladbe pelo 41 pevskih zborov (3 

mladinski zbori, 2 zbora predšolskih otrok in 36 otroških pevskih zborov), skupno pa so na 

omenjenih koncertih 72-krat zapeli njegove skladbice. Največkrat so zapeli pesem Vesela 

pomlad (8 izvedb), sledita ji Tri ladjice in V dolinci prijetni (vsaka po 6 izvedb), Mlada 

pomlad (5 izvedb), Moj dom (4 izvedbe) ter Črni mački, Jaz imam pa goslice, Ježek, Ko 

prispe pomlad, Mokri kuža, Naša pesem, Prvošolka, Učenjak in Žalostni metuljček (vsaka po 

2 izvedbi). 

 

4.4.2 Primernost Kuharjevih skladb za otroške pevske zbore danes 

 

» Najbolj sem vesel, kadar mi uspe ustvariti novo pesmico, ki jo otroci radi pojejo.« 

Janez Kuhar 

 

Janez Kuhar je napisal veliko skladb za otroške zbore. Ob pregledu skladb, ki so objavljene v 

enajstih zvezkih (DSS, 1964–1992), je razvidno, da so Kuharjeve skladbe napisane v skladu s 

prej zapisanimi kriteriji za izbor glasbenih vsebin. To pomeni, da jih je večina napisana v 

obsegu od d1 do f2, največ jih je v obsegu oktave (c1-c2, d1-d2). Skladbe so napisane v eni 

tonaliteti, v nekaterih pa se s prehodom v drugi del tonaliteta tudi zamenja. Povečini so 

skladbe s preprostim ritmom, nekatere pa imajo tudi nekoliko zahtevnejše ritmične vzorce 

(punktiran ritem, melizmi). Če je skladba označena za otroški zbor, je praviloma enoglasna s 

klavirsko spremljavo. Ravno te spremljave pripomorejo k značaju skladbe.  

 

Vse Kuharjeve skladbe pripovedujejo zgodbe. Lahko so preproste pripovedi o prigodah 

različnih živih bitij (Vrabček, Ponorelo dvorišče) in njihovem značaju (Porednežu, Naš muc), 

lahko pripovedujejo o navihanih otrocih iz soseščine (Janko in petelinček, Janček mornarček), 

slikajo pokrajino ob določenem času (Čriček poje, Ko prispe pomlad), se sprašujejo o 

lastnostih pojmov in stvari (O luni, Vetrc) ali pa se poglabljajo v pristna otrokova čustva 
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(Ljubezen do sestrice, Spomičice). Največ otroških pesmi je Kuhar napisal za potrebe zborov 

RTV Ljubljana; to so pesmi z vsebino, ki je otrokom blizu. Veliko je tudi pesmi s partizansko 

vsebino, ki so bile v času Kuharjevega delovanja zelo aktualne in so na podlagi takratnih 

razmer tudi nastajale. Danes takšne skladbe po vsebini niso aktualne za petje z otroškim 

pevskim zborom, lahko pa jih uporabimo za morebiten projekt, ki prikazuje takratno kulturo 

in zborovsko glasbo.  

 

Kot je razvidno iz opazovanih programov revije Naša pomlad, ki jo organizira Zveza pevskih 

zborov Primorske, se Kuharjevih pesmi na Primorskem še vedno poslužujejo. Iz programov 

zadnjih desetih let je razvidno, da se določeni zborovodje vedno znova vračajo k njegovim 

skladbicam. Nekateri jih na reviji predstavljajo skoraj vsako leto zapored, spet drugi se jih 

poslužujejo vsakih nekaj let, nekateri pa so v zadnjih desetih letih predstavili le eno skladbico.  

 

4.4.3 Primeri Kuharjevih pesmi 

 

Iz prejšnjih poglavij lahko razberemo, da so največ Kuharjevih skladb izvajali otroški in 

mladinski zbori, ki jih je Kuhar tudi vodil. S prenehanjem njegovega aktivnega 

zborovodskega delovanja je upadlo tudi število izvedb njegovih skladb.  

 

Po temeljitem pregledu zvezkov s skladbami Janeza Kuharja, ki jih je izdalo Društvo 

slovenskih skladateljev, lahko ugotovimo, da so nekatere Kuharjeve skladbe še danes aktualne 

in primerne za petje z otroškim pevskim zborom. Praviloma všečne melodije, ki so otrokom 

blizu, izkustveno uvajajo pevce v razumevanje glasbenoteoretskih znanj in so zato tudi zelo 

koristne.  

 

Glede na prej omenjene kriterije za izbor otroške literature smo izbrali Kuharjeve skladbe, ki 

jih lahko vključimo v delo z otroškim pevskim zborom tudi danes. 
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Ga-ga, besedilo Cvetko Golar  

Tonaliteta: D-dur 

Obseg: d1-h1 

Taktovski način: 2/4 in 3/4  

 

Melodija pesmi je napisana v obsegu pentatonike, največji interval je seksta. Razgibano 

melodijo v ključnih intervalih in postopih podpira klavirska spremljava (slika 2).  

 

Slika 2: Pentatonični postop, ki ga podpira klavirska spremljava pri pesmi Ga-ga. 

 

Kljub menjavi taktovskega načina so ritmični vzorci enostavni. Kuhar je skladbo označil za 

šaljivo in s tem ponudil veliko možnosti za interpretacijo.  

 

Popolna partitura v:  

Janez Kuhar – Otroški zbori s klavirjem, III. zvezek. DSS: Ljubljana, 1965, str. 17. 

 

Metka in kužek, besedilo Peter Dolinar 

Tonaliteta: F-dur 

Obseg: c1-c2 

Taktovski način: 2/4  

 

Pesem ima enostaven ritem, osminsko gibanje v dvočetrtinskem taktovskem načinu. 

Sestavljena je iz posameznih delov (shema a-b-a-c), ki se ponavljajo. Na koncu pesmi vpelje 

punktiran ritmični motiv, ki ga napove že klavirski uvod (slika 3).  
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Slika 3: klavirski uvod pri pesmi 

 

V melodiji se na koncu vsakega dela pojavlja padajo

prisotni intervalni skoki kvarte

Slika 4: Padajoč motiv se ponavlja v vseh delih pesmi 

 

Popolna partitura v: 

Janez Kuhar – Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 11. zvezek.

1992, str. 9–10. 

 

Moja ura , besedilo Neža Maurer

Tonaliteta: a-mol

Obseg: c1-h1 

Taktovski način: 2/4  

 

Pesem Moja ura pevce spoznava z molovo tonaliteto. Enostaven 

se skozi pesem ponavlja, in

naporov (slika 5). Pesem je dvodelna, drugi del se ponovi.

Slika 5: melodija v molu v pesmi 
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lavirski uvod pri pesmi Metka in kužek 

V melodiji se na koncu vsakega dela pojavlja padajoč motiv, skozi celotno skladbo pa so 

prisotni intervalni skoki kvarte (slika 4). 

 motiv se ponavlja v vseh delih pesmi Metka in kužek.  

Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 11. zvezek.

, besedilo Neža Maurer 

mol 

 

Pesem Moja ura pevce spoznava z molovo tonaliteto. Enostaven štiritaktni ritmi

, in majhen obseg v srednji legi pevcem ne predstavlja velikih 

. Pesem je dvodelna, drugi del se ponovi. 

elodija v molu v pesmi Moja ura 

Neža Kralj, diplomsko delo 

 

 motiv, skozi celotno skladbo pa so 

 

Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 11. zvezek. DSS: Ljubljana, 

štiritaktni ritmični vzorec, ki 

majhen obseg v srednji legi pevcem ne predstavlja velikih 
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Popolna partitura v: 

Janez Kuhar – Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 7. zvezek. NUK: rokopis. 

Janez Kuhar – Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 7. zvezek. DSS: Ljubljana, 

1977.  

 

Na gugalnici, besedilo Stana Vinšek  

Tonaliteta: D-dur 

Obseg: d1-d2 

Taktovski način: 5/4 + 4/4 in 2/4  

 

Pesem ima dva dela. V prvem delu se ob menjavanju pet- in štiridobnega takta pevec uvaja v 

spremembe metruma, drugi del pa je v celoti binaren. V prvem delu se ponavlja punktiran 

motiv (sliko 6), v drugem delu pa enostavno osminsko gibanje, le v sredini se pojavi motiv s 

punktiranim ritmom, ki vzgaja k ritmični fleksibilnosti.  

 

Slika 6: punktiran motiv v prvem delu pesmi Na gugalnici 

 

Melodija je razgibana, rastoča in padajoča, se razvija in se ne ponavlja, zato jo lahko uvrstimo 

med zahtevnejše Kuharjeve pesmi. Kot melodični posebnosti lahko označimo intervalni skok 

sekste v prvem delu ter alteracijo pred koncem skladbe (slika 7).  

 

Slika 7: alteracija na koncu pesmi Na gugalnici 

 

Popolna partitura v: 

Janez Kuhar – Otroški zbori s klavirjem, II. zvezek. DSS: Ljubljana, 1964, str. 8–9. 
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Piščančkova uspavanka, besedilo Neža Maurer 

Tonaliteta: C-dur 

Obseg: d1-h1 

Taktovski način: 2/4  

 

Piščančkova uspavanka je netipična skladba Janeza Kuharja in zaradi tega še posebej 

zanimiva. Melodija se naraščajoče in padajoče giblje po celotonski lestvici (slika 8). 

 

Slika 8: gibanje melodije po celotonski lestvici v pesmi Piščančkova uspavanka  

 

Ritmično je enostavna in melodija je v majhnem obsegu. Pesem uvaja celotonske postope, 

pevcem pa s to posebnostjo razvijamo pozornost na intonacijo. 

 

Popolna partitura v: 

Janez Kuhar – Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 7. zvezek. NUK: rokopis. 

Janez Kuhar – Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 7. zvezek. DSS: Ljubljana, 

1977.  

Janez Kuhar – Izbrani otroški zbori: za zbor in klavir. DSS: Ljubljana, 2011, str. 3. 

 

Rahlo pada, besedilo Janja Kržišnik  

Tonaliteta: F-dur 

Obseg: c1-d2 

Taktovski način: 2/4  

 

Pesem je napisana v dvodobnem taktu. Ritmični štiritaktni vzorec (slika 9) se dosledno 

ponavlja, z izjemo enega punktiranega motiva.  

 

Slika 9: ritmični štiritaktni vzorec pri pesmi Rahlo pada 
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Po klavirskem uvodu ima skladba tri dele. Prvi in tretji sta enaka, v ritmu popolnoma, le 

melodija se v zaključku spremeni. Drugi del ima ritmično enako shemo, z izjemo enega 

motiva, kjer se pojavi punktiran ritem, melodija pa modulira v As (slika 10).  

 

Slika 10: Melodična shema drugega dela pesmi Rahlo pada modulira v As.  

V pesmi se večkrat pojavlja kratek melizmatični del, ki v izvedbeni natančnosti ponuja 

priložnost za vokalnotehnično rast mladih pevcev.  

 

Popolna partitura v: 

Janez Kuhar – Otroški zbori s klavirjem, 4. zvezek. DSS: Ljubljana, 1970, str. 17–18. 

 

Spominčice, besedilo Danilo Gorinšek 

Tonaliteta: G-dur 

Obseg: d1-d2 

Taktovski način: 3/4  

 

Pesem z rastočo in padajočo melodično linijo (slika 11) z več alteracijami in kromatičnimi 

postopi zahteva veliko pozornost mladih pevcev na intonančno čisto petje, napetosti in 

sprostitve v harmoniji ob razvezih pa spodbujajo razvoj harmonskega posluha. Dobra izvedba 

zahteva izenačenost registrov oziroma ponuja priložnost za delo na izenačevanju registrov.  

 

Slika 11: odlomek melodije iz pesmi Spominčice 

 

Besedilo Danila Gorinška pripoveduje o ljubezni do matere ter o naravi. Pesem je tako 

primerna za prepevanje ob dnevu žena ali materinskem dnevu.  
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Popolna partitura v: 

Janez Kuhar – Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 7. zvezek. NUK: rokopis. 

Janez Kuhar – Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 7. zvezek. DSS: Ljubljana, 

1977.  

Janez Kuhar – Izbrani otroški zbori: za zbor in klavir. DSS: Ljubljana, 2011, str. 38–39. 

 

Učenjak, besedilo Tone Pavček 

Tonaliteta: Es in B-dur 

Obseg: B-es2 

Taktovski način: 2/4  

 

Pesem ima shemo a-b-b-a, saj se oba dela dvakrat ponovita. Ritmično ni zahtevna, velik obseg 

in intervalni skoki (seksta, septima) pa že zahtevajo predhodne pevske izkušnje. Potrebna je 

dobra tehnična pripravljenost zbora, da je pesem lepo zapeta, saj se skozi konstantne menjave 

kratkih in dolgih notnih vrednosti (slika 12) kaže pevčeva fleksibilnost. S pesmijo tudi širimo 

obseg, dokaj enostaven ritem pa pri pevcih razvija sposobnost zaznavanja čiste intonacije. 

 

Slika 12: odlomek partiture pesmi Učenjak  
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Tone Pavček je napisal zabavno ter veselo besedilo in prav taka je tudi skladbica. Tako 

besedilo kot tudi melodija imata vzgojen moment. Besedilo hudomušno opisuje lenobo, z 

melodijo pa pevcem daje možnost oblikovanja glasu. 

 

Popolna partitura v:  

Janez Kuhar – Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 6. zvezek. DSS: Ljubljana, 

1971, str. 26–29. 

Janez Kuhar – Izbrani otroški zbori: za zbor in klavir. DSS: Ljubljana, 2011, str. 32–35. 

 

Vesela pomlad, besedilo Gustav Strniša 

Tonaliteta: D in A-dur 

Obseg: cis1-d2 

Taktovski način: 3/4  

 

Po uvodu ima pesem izrazito ABA-obliko. Skozi celotno melodijo se ponavlja enak, 

štiritaktni ritmični vzorec (slika 13).  

 

Slika 13: ponavljajoči se ritmični vzorec v pesmi Vesela pomlad 

 

V srednjem delu, kjer pesem modulira v A-dur (slika 14), se pojavijo tudi večji intervalni 

skoki, ki zahtevajo dobro tehnično pripravljenost pevcev in pozornost na intonančno čisto 

petje.  

 

Slika 14: srednji del pesmi Vesela pomlad 

 

Pevci spoznavajo tudi ligature na dolgih tonih ter utrjujejo izdrževanje tona, razgibana 

melodija pa je izziv za postavitev tona in izenačevanje registrov, razvijanje občutka za 

fraziranje in legato petje.  
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Popolna partitura v: 

Janez Kuhar – Otroški zbori s klavirjem, III. zvezek. DSS: Ljubljana, 1965, str. 10–11. 

Janez Kuhar – Izbrani otroški zbori: za zbor in klavir. DSS: Ljubljana, 2011, str. 15–17. 

 

Zaseda za medveda, besedilo Miro Košuta 

Tonaliteta: F-dur 

Obseg: c1-c2 

Taktovski način: 6/8  

 

Pesem je zanimiva zaradi svoje neobičajne zgradbe: kratkemu klavirskemu uvodu sledijo tri 

dvotaktne melodične skice, most med njimi pa je govorjeni dialog z melodičnim zaključkom 

(slika 15).  

 

Slika 15: klavirski uvod in prva melodična skica pri pesmi Zaseda za medveda 

 

Recitativ lahko razdelimo na solista in ostali zbor, saj je napisan v obliki vprašanja in 

odgovora. Ritem je preprost in v vseh delih, ki se zaključijo s korono, enak. Ob menjavanju 

petih in nepetih delov pevce navajamo k pozornosti na zborovodjo, ki nakazuje hkratne 

vstope in zaključke. Šaljiva vsebina ponuja veliko interpretativne svobode.  

 

Popolna partitura v: 

Janez Kuhar – Skladbe za otroški zbor s klavirsko spremljavo, 11. zvezek. DSS: Ljubljana, 

1992, str. 12. 
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5. RAZISKAVA 

 

 

5.1 Namen raziskave 

 

Namen raziskave je ugotoviti, kakšna je podoba sodobnega slovenskega zborovodje otroškega 

pevskega zbora. Skozi opise Kuharjeve zborovodske osebnosti pa bom poiskala vzporednice 

ali razhajanja med njim in podobo današnjega zborovodje otroškega pevskega zbora.  

 

5.2 Raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja 

 

V raziskavi želim pridobiti odgovore na naslednja vprašanja:  

 

Ali so današnji zborovodje otroških pevskih zborov glasbeno ustrezno izobraženi? 

 

S katerimi vokalnimi sestavi imajo pevske in s katerimi zborovodske izkušnje? 

 

Ali se današnji zborovodje otroških pevskih zborov dodatno strokovno izpopolnjujejo? 

 

Kako pogosto se predstavljajo na območnih in regijskih revijah ter na Reviji otroških in 

mladinskih pevskih zborov v Zagorju? 

 

Kje iščejo ustrezno literaturo za zbor in na kaj so pozorni pri izboru pesmi? 

 

Ali današnji zborovodje poglobljeno razvijajo elemente dobre tehnične pripravljenosti 

zbora? 

 

Ali so do svojega dela kritični? 

 

Ali so današnji zborovodje pri delu z zborom inovativni? 

 

Kakšen so vzporednice in razhajanja med Janezom Kuharjem in današnjimi zborovodji? 
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5.3 Metodologija 

 

5.3.1 Raziskovalni vzorec

 

V raziskavo so bili zajeti zborovodje in zborovodkinje otroških pevskih zborov, ki delujejo na 

osnovnih šolah po Sloveniji. 

 

Na podlagi ankete je pripravljen spodnji graf, ki prikazuje raziskovalni vzorec.

Graf 1: Delež anketirancev glede na izobrazbo

 

Odgovor profesor razrednega pouka se sklicuje na u

razrednega pouka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru ali 

Univerze na Primorskem. Odgovor profesor glasbe se sklicuje na u

so diplomirali na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani ali na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Mariboru na oddelku Glasbene pedagogike. Slednjih je ve

sledijo profesorji razrednega pouka (21 %), 14 % anketirancev pa je neopre

svoje izobrazbe. Najmanjši delež (5 %) predstavljajo tisti anketiranci, ki so kot izobrazbo 

označili drugo, kar so specificirali kot samostojni kulturni umetnik in zaklju

muzikologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 

 

Vzorec je sestavljalo 8 moških (12 %) in 57 žensk (88 %). Skupaj jih najve

kot učitelj glasbene vzgoje, manjši delež (15; 23 %) kot u

jih je neopredeljenih glede delovnega mesta oziroma so samostojni kulturni umetniki. 

 

39; 60

3; 5 % 9; 14
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Raziskovalni vzorec 

V raziskavo so bili zajeti zborovodje in zborovodkinje otroških pevskih zborov, ki delujejo na 

osnovnih šolah po Sloveniji.  

pripravljen spodnji graf, ki prikazuje raziskovalni vzorec.

: Delež anketirancev glede na izobrazbo 

Odgovor profesor razrednega pouka se sklicuje na učitelje, ki so diplomirali na oddelku 

razrednega pouka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru ali 

Univerze na Primorskem. Odgovor profesor glasbe se sklicuje na učitelje glasbene v

so diplomirali na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani ali na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Mariboru na oddelku Glasbene pedagogike. Slednjih je več

sledijo profesorji razrednega pouka (21 %), 14 % anketirancev pa je neopre

svoje izobrazbe. Najmanjši delež (5 %) predstavljajo tisti anketiranci, ki so kot izobrazbo 

ili drugo, kar so specificirali kot samostojni kulturni umetnik in zaklju

muzikologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.  

e sestavljalo 8 moških (12 %) in 57 žensk (88 %). Skupaj jih najve

itelj glasbene vzgoje, manjši delež (15; 23 %) kot učitelj razrednega pouka, 5 % (3) pa 

je neopredeljenih glede delovnega mesta oziroma so samostojni kulturni umetniki. 
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5.3.2 Postopek zbiranja podatkov 

 

Podatke sem zbirala z anketnim vprašalnikom (priloga 11), ki je bil sestavljen večinoma iz 

vprašanj zaprtega tipa, nekaj pa je bilo tudi ocenjevalnih lestvic in vprašanj odprtega tipa. 

Razdeljenih je bilo 130 anket (osebno in/ali po elektronski pošti), vrnjenih pa jih je bilo 65. 

 

5.3.3 Postopek obdelave podatkov 

 

Podatki so v večini obdelani ročno in predstavljeni z grafi in tabelami. Nekaj vprašanj je 

obdelanih s programom SPSS.  

 

5.4 Rezultati z interpretacijo 

 

Glede na dobljene rezultate iz anketnega vprašalnika (priloga 11) lahko odgovorimo na 

zastavljena raziskovalna vprašanja.  

 

Ali so današnji zborovodje otroških pevskih zborov glasbeno ustrezno izobraženi? 

 

Na to vprašanje lahko deloma odgovorimo že z predstavitvijo raziskovalnega vzorca, iz 

katerega je razvidno, da imajo anketirani zborovodje otroških pevskih zborov ustrezno 

strokovno izobrazbo. Kakšna je izobrazba anketirancev na delovnem mestu, pregledno 

prikazuje tudi tabela 5.  

 

Tabela 5: Število anketirancev glede na delovno mesto in izobrazbo. 

  Izobrazba 

  profesor 

razrednega 

pouka 

profesor 

glasbe drugo neopredeljeni skupaj 

delovno 

mesto 

učitelj na razredni stopnji 12 1 0 2 15 

učitelj glasbene vzgoje 2 35 3 7 47 

drugo 0 3 0 0 3 

skupaj 14 39 3 9 65 
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Kot lahko vidimo iz zgornje tabele ve

poučuje glasbeno vzgojo. Prav tako so u

razrednega pouka. Na vsakem delovnem mestu pa obsta

pričakovane izobrazbe.   

 

Anketno vprašanje Ali imate poleg splošne tudi dodatno (formalno) glasbeno izobrazbo?

nanašalo predvsem na učitelje razrednega pouka. Dobljeni rezultati pa so prikazani v grafu. 

Graf 2: Delež anketiranih učiteljev razrednega pouka glede na dodatno (formalno) glasbeno izobrazbo

 

Iz zgornjega grafa lahko sklepamo, da ima ve

pouka, ki vodijo otroški pevski zbor, dodatno

dokončano nižjo glasbeno šolo (40 %), po en anketiranec pa ima kon

šolo ali Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani. 

 

S katerimi vokalnimi sestavi imajo današnji zborovodje otroškega pevskega zbora 

pevske in s katerimi zborovodske izkušnje?

 

Z vprašanjem sem želela ugotoviti, koliko zborovskih izkušenj imajo anketirani zborovodje.

Kot je razvidno iz spodnjega grafa, ima 9

otroškem pevskem zboru, 82 % jih ima pevske izkušnje z mladinskim pevskim zborom in s 

petjem v odraslih vokalnih sestavih. Manjši delež jih je kdaj pelo v dekliškem (32 %) in v 

mešanem mladinskem pevskem 
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Kot lahko vidimo iz zgornje tabele večina profesorjev glasbe (35; 58 % vseh anketiranih) tudi 

uje glasbeno vzgojo. Prav tako so učitelji na razredni stopnji po izobrazbi profesorji 

razrednega pouka. Na vsakem delovnem mestu pa obstaja majhen delež anketirancev, ki nima 

Ali imate poleg splošne tudi dodatno (formalno) glasbeno izobrazbo?

čitelje razrednega pouka. Dobljeni rezultati pa so prikazani v grafu. 
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otroškem pevskem zboru, 82 % jih ima pevske izkušnje z mladinskim pevskim zborom in s 

petjem v odraslih vokalnih sestavih. Manjši delež jih je kdaj pelo v dekliškem (32 %) in v 

mešanem mladinskem pevskem zboru (23 %).  
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Graf 3: Odgovori anketirancev na vprašanje S katerimi vokalnimi sestavi imate pevske izkušnje?

 

Skozi anketo smo izvedeli tudi, katere pevske 

 

Graf 4: Odgovori zborovodij na vprašanje 

glede na izobrazbo. 
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: Odgovori anketirancev na vprašanje S katerimi vokalnimi sestavi imate pevske izkušnje?

Skozi anketo smo izvedeli tudi, katere pevske sestave so vodili oziroma jih še vodijo. 

: Odgovori zborovodij na vprašanje S katerimi vokalnimi sestavi imate zborovodske izkušnje?
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poleg poučevanja glasbene vzgoje vodijo vsaj dva pevska zbora na šoli. Da pa so u

glasbene vzgoje usposobljeni tudi za vodenje odraslih pevskih zborov, je zapisano v ciljih 

ustreznih študijskih smeri na glasbeni akademiji. Rezultati ankete pa te sklepe le potrjujejo. 

 

Ker raziskava zajema zborovodje otroških pevskih zborov, so najbolj zanimive zborovodske 

izkušnje anketirancev s tem sestavom. V anketi sem spraševala o letih izkušenj z vodenjem 

otroškega pevskega zbora, odgovori anketirancev pa so prikazani v spodnji tabeli. 

 

Tabela 6: Število anketirancev glede na leta vodenja otroških

 Leta izkušenj

manj kot 5 let 18

od 5 do 10 let 11

več kot 10 let 36

  

Vzorec zajema največ zborovodij, ki imajo ve

zborovodje z manj kot petimi leti zborovodskih

zborovodij, ki imajo od pet do deset let izkušenj (11; 17 %).

 

Graf 5: Odgovori anketirancev na vprašanje o letih izkušenj z vodenjem otroškega pevskega zbora, 

glede na delovno mesto 
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evanja glasbene vzgoje vodijo vsaj dva pevska zbora na šoli. Da pa so u

eni tudi za vodenje odraslih pevskih zborov, je zapisano v ciljih 

ustreznih študijskih smeri na glasbeni akademiji. Rezultati ankete pa te sklepe le potrjujejo. 

Ker raziskava zajema zborovodje otroških pevskih zborov, so najbolj zanimive zborovodske 

šnje anketirancev s tem sestavom. V anketi sem spraševala o letih izkušenj z vodenjem 

otroškega pevskega zbora, odgovori anketirancev pa so prikazani v spodnji tabeli. 

: Število anketirancev glede na leta vodenja otroških pevskih zborov 

Leta izkušenj 

18 28 % 

11 17 % 

36 55 % 

č zborovodij, ki imajo več kot deset let izkušenj (36; 55 %), sledijo 

zborovodje z manj kot petimi leti zborovodskih izkušenj (18; 28 %), najmanj pa je 

zborovodij, ki imajo od pet do deset let izkušenj (11; 17 %). 
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evanja glasbene vzgoje vodijo vsaj dva pevska zbora na šoli. Da pa so učitelji 

eni tudi za vodenje odraslih pevskih zborov, je zapisano v ciljih 

ustreznih študijskih smeri na glasbeni akademiji. Rezultati ankete pa te sklepe le potrjujejo.  

Ker raziskava zajema zborovodje otroških pevskih zborov, so najbolj zanimive zborovodske 

šnje anketirancev s tem sestavom. V anketi sem spraševala o letih izkušenj z vodenjem 

otroškega pevskega zbora, odgovori anketirancev pa so prikazani v spodnji tabeli.  
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Ali se današnji zborovodje otroških pevskih zborov dodatno strokovno 

izpopolnjujejo? 

 

Po načelu 1 pomeni nikoli, 2 redko, 3 pogosto in 4 redno so anketiranci ocenjevali naslednje 

trditve: 

I Udeležujem se zborovskih seminarjev Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in 

šport. 

II Udeležujem se zborovskih seminarjev JSKD. 

III Udeležujem se glasbenih dogodkov, ki jih v Sloveniji in po Evropi organizira Europa 

Cantat. 

IV Vsake tri leta se udeležim svetovnega zborovskega simpozija. 

V Prebiram revijo Naši zbori. 

VI Prebiram revijo Glasba v šoli. 

VII S strokovnimi vprašanji se obračam na bolj izkušene kolege. 

VIII Obiskujem koncerte zborovske glasbe. 

IX Obiskujem koncerte raznovrstne glasbe. 

 

Iz tabele, kjer so združene ocene anketirancev o izpopolnjevanju znanja iz zborovodstva glede 

na delovno mesto zborovodij (priloga 12) je razvidno, da se velika večina anketiranih 

zborovodij udeležuje zborovskih seminarjev, ki jih pripravlja Zavod RS za šolstvo in šport. 29 

(44 %) se jih udeležuje redno, 5 (8 %) pa se teh seminarjev ni še nikoli udeležilo. Na drugi 

strani pa se anketirani zborovodje zborovskih seminarjev, ki jih organizira JSKD, ne 

udeležujejo tako pogosto. 23 % jih še nikoli ni bila na takem seminarju, 26 % nanje hodi le 

redko. 29 % jih obiskuje pogosto, najmanj, le 19 % (12) anketiranih zborovodij, pa je rednih 

udeležencev zborovskih seminarjev JSKD. Dva anketiranca pa se nista opredelila. Pri obeh 

trditvah se je pokazala tudi razlika glede na delovno mesto. Zborovodje, ki so tudi učitelji 

glasbene vzgoje, so večkrat prisotni na zborovskih seminarjih kot učitelji na razredni stopnji. 

Če se je pri seminarjih Zavoda RS za šolstvo in šport pokazalo, da nanj hodijo tudi učitelji 

razrednega pouka (87 % anketiranih učiteljev na razredni stopnji), je pri seminarjih JSKD 

njihova udeležba za polovico manjša (47 %). 

 

Večina anketiranih zborovodij (40; 61 %) še nikoli ni bila na glasbenih dogodkih, ki jih v 

Sloveniji in po Evropi organizira Europa Cantat. Redko se jih udeležuje oziroma se jih je 
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udeležilo 14 (22 %) anketirancev, pogosto pa 7 (11 %). Le en anketiranec, učitelj glasbene 

vzgoje, je na teh dogodkih prisoten redno. Ravno tako se svetovnega zborovskega simpozija 

še nikoli ni udeležilo 84 % vseh anketirancev. Skupaj 11 % anketirancev pa je na takem 

simpoziju že bilo.  

 

18 (28 %) anketiranih zborovodij redno prebira revijo Naši zbori in skoraj vsi so učitelji 

glasbene vzgoje. Največ učiteljev na razredni stopnji pa revije ne prebira. V nasprotju s 

prejšnjo trditvijo pa revijo Glasba v šoli prebira velika večina (51 % redno, 31 % pogosto in 9 

% redko), čeprav se delež učiteljev razredne stopnje ne poveča bistveno. Največ anketirancev 

(47,7 %) se pogosto obrača na bolj izkušene kolege zborovodje s prošnjami za strokovne 

nasvete. 26,6 % po nasvete hodi redno, 20 % pa le občasno.  

 

Na podlagi zgoraj omenjene tabele, kjer so združene ocene o dodatnem izobraževanju 

zborovodij  (priloga 12) rezultate lahko prikažemo še grafično.  

 

 

Graf 6: Grafični prikaz profila skupin ocenjevalcev glede na podane trditve o dodatnem izobraževanju 

 

Iz grafičnega profila lahko vidimo, da imata dve skupini ocenjevalcev (učitelji glasbene 

vzgoje in samostojni kulturni umetniki oziroma neopredeljeni glede delovnega mesta) 

podoben odnos do seminarjev in srečanj, ki jih organizirajo domače ali tuje institucije (od I do 

IV). Tudi prva skupina (učitelji na razredni stopnji) imajo podobno krivuljo, le da je njihova 
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prisotnost manjša. Prebiranje glasbenih revij se pri reviji Naši zbori (V) razlikuje glede na 

delovno mesto, revijo Glasba v šoli pa prebirajo v večjem številu (VI). Podobno pa ocenjujejo 

pogostost uporabe pomoči bolj izkušenih kolegov (VII) in obiskovanja koncertov (VIII in 

IX). 

 

Kako pogosto se predstavljajo na območnih in regijskih revijah ter na Reviji 

otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju? 

 

Večina šolskih otroških zborov po Sloveniji se največkrat predstavlja na šolskih prireditvah 

ali na prireditvah ob različnih priložnostih v kraju. Da je temu tako se strinja kar večina 

anketiranih zborovodij (skupno 59 anketirancev). Ravno tako se večina zborovodij strinja s 

trditvijo o podpori šole, na kateri delujejo (le trije anketiranci se s trditvijo ne strinjajo).  

 

 

Graf 7: Grafični prikaz profila ocenjevalcev glede na podane trditve o predstavljanju na šolskih in 

drugih občinskih prireditvah 

 

Na območni ravni se pevski zbori predstavljajo na območnih srečanjih, ki jih vsako leto 

organizirajo območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Ker so revije 

vedno zelo dobro obiskane, me je zanimalo, koliko anketirancev se na njih predstavlja.  
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Tabela 7: Odgovori anketirancev o pogostosti udeležbe na območnih srečanjih otroških pevskih 

zborov glede na delovno mesto 

  Sodelovanje na območnih srečanjih OPZ 

  

nikoli občasno 

redno 

vsako leto neopredeljeni skupaj 

delovno 

mesto 

učitelj na razredni stopnji 5 2 8 0 15 

učitelj glasbene vzgoje 2 6 38 1 47 

drugo 0 1 2 0 3 

skupaj 7 9 48 1 65 

 

Iz zgornje tabele lahko vidimo, da se zelo velik delež zborovodij (48; 74 %) redno predstavlja 

na območnih srečanjih otroških pevskih zborov. Med njimi je največ zborovodij, ki delujejo 

kot učitelji glasbene vzgoje. Tudi polovica anketiranih učiteljev na razredni stopnji se na 

območnih srečanji redno predstavlja.  

 

Poleg območnih srečanj se zbori povezujejo tudi na regijski ravni. Tako srečujemo različna 

sodelovanja zborov, predstavitve najboljših zborov z območnih revij, tudi tekmovanja in 

festivale.  

 

Tabela 8: Odgovori anketirancev o udeležbi na pevskih prireditvah na regijski ravni, in sicer glede na 

delovno mesto 

  Udeležba na regijski ravni. 

  

nikoli občasno 

redno 

vsako leto neopredeljeni skupaj 

delovno 

mesto 

učitelj na razredni stopnji 10 3 2 0 15 

učitelj glasbene vzgoje 19 19 7 2 47 

drugo 0 1 2 0 3 

skupaj 29 23 11 2 65 
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Kar 45 % vseh anketiranih se še nikoli ni predstavilo na prireditvah na regijski ravni. 35 % 

zborovodij se regijskih prireditev udeležuje ob

udeležuje pogosto.  

 

Vsako drugo leto se v Zagorju ob Savi odvija Revija otroških in mladinskih pevskih zborov. 

Na njej se predstavijo otroški in mladinski pevski zbori iz cele Slovenije. Zanimalo me je, 

koliko anketiranih zborovodij se je v Zagorju že predstavilo s svojim otroškim pevskim 

zborom.  

Graf 8: Delež odgovorov o pogostosti predstavitve na Reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v 

Zagorju 

 

Velika večina (48; 74 %) zborovodij, ki so odgovarjali na to vprašanje, se Revije otroških in 

mladinskih pevskih zborov v Zagorju še ni udeležila. V Zagorju se je enkrat predstavilo 8 (12 

%) zborovodij, 6 (9 %) že več

 

Kje zborovodje iščejo ustrezno literaturo za zbor in na kaj so pozorni pri izboru 

pesmi? 

 

Vprašanje o iskanju ustrezne literature za otroški zbor je bilo odprtega tipa. Podani so bili 

različni odgovori. Največkrat so se pojavljali naslednji (razporejeni od 

do najmanj): 
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Kar 45 % vseh anketiranih se še nikoli ni predstavilo na prireditvah na regijski ravni. 35 % 

zborovodij se regijskih prireditev udeležuje občasno, le 17 % (11 anketirancev) pa se jih 

se v Zagorju ob Savi odvija Revija otroških in mladinskih pevskih zborov. 

Na njej se predstavijo otroški in mladinski pevski zbori iz cele Slovenije. Zanimalo me je, 

zborovodij se je v Zagorju že predstavilo s svojim otroškim pevskim 

: Delež odgovorov o pogostosti predstavitve na Reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v 

ina (48; 74 %) zborovodij, ki so odgovarjali na to vprašanje, se Revije otroških in 

mladinskih pevskih zborov v Zagorju še ni udeležila. V Zagorju se je enkrat predstavilo 8 (12 

%) zborovodij, 6 (9 %) že večkrat, redno se predstavlja le eden.  

čejo ustrezno literaturo za zbor in na kaj so pozorni pri izboru 

Vprašanje o iskanju ustrezne literature za otroški zbor je bilo odprtega tipa. Podani so bili 

čkrat so se pojavljali naslednji (razporejeni od najve
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Kar 45 % vseh anketiranih se še nikoli ni predstavilo na prireditvah na regijski ravni. 35 % 

asno, le 17 % (11 anketirancev) pa se jih 

se v Zagorju ob Savi odvija Revija otroških in mladinskih pevskih zborov. 

Na njej se predstavijo otroški in mladinski pevski zbori iz cele Slovenije. Zanimalo me je, 

zborovodij se je v Zagorju že predstavilo s svojim otroškim pevskim 
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Pri kolegih, pri založbi Astrum, v reviji Glasba v šoli, na seminarjih, v Grlicah, v lastni 

knjižnici, v šolskem arhivu, po različnih založbah, na internetu, v glasbenih revijah, v 

knjižnici, v različnih zbirkah, v zbirkah slovenskih skladateljev, v arhivu JSKD, kjerkoli, 

lastne priredbe, v učbenikih, v pesmaricah, na zborovodski šoli, v različnih edicijah, v 

otroških revijah, v Cicibanu, na festivalu Celje, na tekmovanju v Zagorju, v arhivu Glasbene 

matice, v reviji Naši zbori, v Muzikalijah, na DSS, v Cerkvenem glasbeniku, v izdajah 

samozaložb, v Zmajčku, v Ljubljani. 

 

Dobljene odgovore sem združila v 6 skupin, njihov delež pa je prikazan v spodnjem grafu. 

 

- Založbe in arhivi: v to skupino so zajete vse zbirke slovenskih in tujih skladateljev, ki so bile 

izdane pri različnih založbah in so bile najdene v arhivih različnih društev, knjižnicah ali 

kupljene neposredno od založb.  

 

- Glasbene revije: nadpomenka za notne priloge različnih glasbenih in otroških revij, kot so 

Glasba v šoli, Grlica, Naši zbori in podobne.  

 

- Kolegi: izmenjava notnega gradiva s kolegi. 

 

- Seminarji: zavzemajo gradivo, ki so ga zborovodje pridobili na različnih seminarjih, 

festivalih ali tekmovanjih.  

 

- Lastna knjižnica: zajema notno gradivo, ki je že dalj časa v lasti zborovodje, vključno z 

različnimi lastnimi priredbami ali avtorskimi skladbami.  

 

- Internet: literatura, dobljena prek interneta – bodisi na brezplačnih strežnikih ali kupljena 

prek spletne prodajalne.  
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Graf 9: Viri zborovske literature

 

Iz podanih odgovorov, ki so združeni v zgornjem grafu, lahko sklepamo, da anketirani 

zborovodje ustrezno literaturo najve

različne založbe, tako v Sloveniji (najve

tujini, ali jih najdejo v arhivih razli

zborovodij tudi na ta način išč

priloge različnih glasbenih revij, ki se jih poslužuje

gradivo izmenjuje s kolegi, 11 % jih uporablja gradivo iz razli

literaturo poiščejo na internetu. 

 

Tudi vprašanje, na kaj so zborovodje pozorni pri izbiri skladb za otroški zbor, je bilo odprteg

tipa. Nekateri anketiranci na to vprašanje niso odgovorili. Ostali pa so podali naslednje 

odgovore:  

a. odgovori, ki so bili najve

- na besedilo, vsebino pesmi (61,5 % vseh, ki so odgovarjali),

- na obseg, razpon pesmi (55,8 %),

- da so primerne starostni stopnji in glasbenim sposobnostim 

- da je pevcem všeč (32,7 %),

- na zahtevnost skladbe (26,9 %),

- na melodijo (23,1 %) 

- da so pesmi ritmično im melodi

- da so pesmi kakovostne, imajo dolo

- glede na to, kakšna je spremljava (15,4 %).
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Viri zborovske literature 

Iz podanih odgovorov, ki so združeni v zgornjem grafu, lahko sklepamo, da anketirani 

zborovodje ustrezno literaturo največkrat iščejo v različnih glasbenih zbirkah, ki jih izdajajo 

ne založbe, tako v Sloveniji (največkrat je bila izpostavljena založb

tujini, ali jih najdejo v arhivih različnih društev ali pa v knjižnicah. 39 % anketiranih 

čin išče literaturo. Veliko gradiva za otroški zbor ponujajo tudi notne 

nih glasbenih revij, ki se jih poslužuje 23 % anketirancev. 15 % si jih notno 

gradivo izmenjuje s kolegi, 11 % jih uporablja gradivo iz različnih seminarjev, 4 % pa 

ejo na internetu.  

Tudi vprašanje, na kaj so zborovodje pozorni pri izbiri skladb za otroški zbor, je bilo odprteg

tipa. Nekateri anketiranci na to vprašanje niso odgovorili. Ostali pa so podali naslednje 

odgovori, ki so bili največkrat izbrani: 

na besedilo, vsebino pesmi (61,5 % vseh, ki so odgovarjali), 

na obseg, razpon pesmi (55,8 %), 

ne starostni stopnji in glasbenim sposobnostim pevcev (40,4 %),

č (32,7 %), 

na zahtevnost skladbe (26,9 %), 

čno im melodično raznolike, zanimive (19,2 %), 

da so pesmi kakovostne, imajo določeno umetniško in estetsko vrednost (15,4 %),

glede na to, kakšna je spremljava (15,4 %). 
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- na uporabnost skladbe, na primer za šolske prireditve (7,7 %), 

 

b. odgovori omenjeni le nekajkrat (enkrat do trikrat): 

da je vesela, spevna, glede na lastno znanje, da si jo učenci lahko zapomnijo, da je izvirna, da 

mi ponuja možnost oblikovati uvodno motivacijo, glede na to, ali pesem otroci poznajo, glede 

na zgradbo pesmi, da je šaljiva, glede na skladatelja, na ritem, dolžino pesmi, da ima možnost 

dopolnitve z gibi, glede na to, iz katerega obdobja je. 

 

Iz dobljenih odgovorov lahko sklepamo, da so anketirani zborovodje pri izbiri ustrezne 

skladbe najbolj pozorni na besedilo in vsebino skladbe, na tonski obseg pesmi ter na 

primernost starostni stopnji in glasbenim sposobnostim pevcev.  

 

Obenem smo skozi anketo izvedeli tudi, kakšne skladbe izbirajo anketirani zborovodje. 

Anketiranci so ocenili delež določenih pesmi v njihovih programih z lestvico od 1 do 3, po 

načelu, da 1 pomeni ne pojemo, 2 pojemo občasno in 3 pojemo pogosto. V prilogi (priloga 13) 

so v tabelo združeni odgovori glede na delovno mesto zborovodje. 

 

Glede na tabelo, kjer so združene ocene izvajanja posameznih skladb (priloga 13) repertoar 

otroških pevskih zborov, ki jih vodijo anketirani zborovodje, v največji meri zajemata 

slovenska umetna in slovenska ljudska pesem. Občasno pojejo še umetne pesmi tujih 

skladateljev, v nekoliko manjši meri pa tudi ljudske pesmi in priredbe popularnih skladb.  

 

Pod to vprašanje je spadal tudi odgovor drugo, kjer ni bilo nobenega odgovora. Pričakovala 

sem, da se bodo zborovodje nekoliko razpisali o zastopanosti posameznih skladb, mogoče 

poudarili tudi lastno ustvarjalnost pri poustvarjanju.  
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Graf 10: Grafični prikaz profila ocenjevalcev na oceno zastopanosti posameznih skladb 

 

Glede na graf 10 lahko rečemo, da imajo vse tri skupine ocenjevalcev zelo podobno zasnovan 

program. Razlike se pokažejo pri zastopanosti slovenske umetne pesmi, ljudske pesmi drugih 

narodov in priredb popularnih skladb. Glavna linija zastopanosti je tudi nekoliko različna. 

Učitelji na razredni stopnji največkrat izbirajo slovensko ljudsko pesem, najmanjkrat pa tujo 

ljudsko pesem. Ravno tako najmanjkrat pojejo ljudsko pesem drugih narodov učitelji glasbene 

vzgoje, medtem ko je največkrat na programu slovenska umetna pesem. V tretji skupini 

ocenjevalcev (samostojni kulturni umetniki in neopredeljeni) pa enakovredno izbirajo 

slovenske umetne in ljudske pesmi, najmanjši delež pa namenjajo petju priredb popularnih 

skladb. 

 

Glede na odgovore v anketi in po izračunu povprečja lahko še dodamo, da se anketirani 

zborovodje poslužujejo predvsem skladb s klavirsko spremljavo, v skoraj enakih deležih pa 

tudi skladb a cappella in skladb z drugo instrumentalno spremljavo, kot so Orffovi inštrumenti 

ali manjši inštrumentalni sestavi. Povprečja prikazuje naslednji graf.  
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Graf 11: Povprečja ocen deležev posameznih skladb

 

V splošnem se anketirani zborovodje strinjajo s trditvijo, da otrokom ponujajo le kakovostno 

glasbo. 83 % (54 vseh anketirancev) se jih s trditvijo strinja (43 % se jih z njo popolnoma 

strinja), 14 % jih o tem ni popolnoma prepri

neopredeljena.  

Graf 12: Delež odgovorov na trditev 
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ja ocen deležev posameznih skladb 

V splošnem se anketirani zborovodje strinjajo s trditvijo, da otrokom ponujajo le kakovostno 

glasbo. 83 % (54 vseh anketirancev) se jih s trditvijo strinja (43 % se jih z njo popolnoma 

strinja), 14 % jih o tem ni popolnoma prepričanih, dva anketiranca pa s

: Delež odgovorov na trditev otrokom ponujam le kvalitetno glasb. 
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V splošnem se anketirani zborovodje strinjajo s trditvijo, da otrokom ponujajo le kakovostno 

glasbo. 83 % (54 vseh anketirancev) se jih s trditvijo strinja (43 % se jih z njo popolnoma 

anih, dva anketiranca pa sta glede trditve 
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Ali današnji zborovodje poglobljeno razvijajo elemente dobre tehnične 

pripravljenosti zbora? 

 

Da so upevalne vaje pomemben del pevske vaje in da jih zborovodje redno vključujejo, se 

strinjajo vsi anketirani zborovodje.  

 

Tabela 9: Ocena trditve Upevalne vaje so pomemben del vaje in jih redno vključujem v vajo. 

 

Na upevalnih vajah ima zborovodja priložnost, da z zborom razvija elemente dobre tehnične 

pripravljenosti. Želela sem ugotoviti, katere elemente anketirani zborovodje poglobljeno 

razvijajo. Anketno vprašanje je bilo odprtega tipa, dobljeni pa so bili naslednji odgovori 

(našteti od najbolj omenjenega do najmanj): 

 

dikcijo, pravilno pevsko dihanje, vse elemente vokalne tehnike, intonacijo, pravilno pevsko 

držo, vaje za večanje obsega glasu, vaje za dinamiko, usvajanje pravilnega pevskega 

nastavka, fraziranje, izenačevanje vokalov, interpretacijo, muzikalnost, zvok zbora, vaje za 

večglasje, agogiko, vdihe in vstope, učenje besedila, hitrost izvajanja, upevanje, ritem, 

homogenost. 

 

  Strinjanje s trditvijo 

  Se sploh 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

niti 

niti 

Se 

strinjam. 

Se 

popolnoma 

strinjam. 

neopre-

deljeni skupaj 

delovno 

mesto 

učitelj na 

razredni 

stopnji 0 0 0 5 10 0 15 

učitelj 

glasbene 

vzgoje 1 0 4 10 31 1 47 

drugo 0 0 0 0 3 0 3 

skupaj 1 0 4 15 44 1 65 
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V naslednjem grafu je prikazano, k

anketiranci poglobljeno razvijajo, in sicer glede na njihovo izobrazbo. Zajeti so le odgovori, 

ki so bili največkrat zapisani. 

Graf 13: Deleži največkrat omenjenega odgovora

 

Glede na dobljene odgovore lahko povzamemo, da tako profesorji razrednega pouka kot tudi 

profesorji glasbene pedagogike poglobljeno razvijajo dikcijo. Pri profesorjih glasbe sledita 

uvajanje v pravilno dihanje in skrb za intonacijo. Profesorji razrednega p

skrbijo še za dihanje in pravilno pevsko držo.

 

Ali so do svojega dela kritič
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ankete so pokazali, da na to vprašanje ni odgovorilo 

jih je napisalo, da se dodatno izobražujejo, ostali pa so podali naslednje o

od največkrat omenjenega do najmanj): 
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grafu je prikazano, katere elemente dobre tehnične pripravljenosti zbora 

anketiranci poglobljeno razvijajo, in sicer glede na njihovo izobrazbo. Zajeti so le odgovori, 

krat zapisani.  

čkrat omenjenega odgovora 

Glede na dobljene odgovore lahko povzamemo, da tako profesorji razrednega pouka kot tudi 

profesorji glasbene pedagogike poglobljeno razvijajo dikcijo. Pri profesorjih glasbe sledita 

uvajanje v pravilno dihanje in skrb za intonacijo. Profesorji razrednega p

skrbijo še za dihanje in pravilno pevsko držo. 

Ali so do svojega dela kritični? 

Zadnje anketno vprašanje se je glasilo Katera znanja pogrešate za uspešnejše zborovodsko 

Z njim sem želela ugotoviti, koliko so zborovodje kritični do svojega dela. Rezultati 
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korepetitorja, psihološka in didaktična znanja, urnik, kako doseči intenzivno dikcijo, več 

brezplačnih seminarjev, nove skladbe, možnost sodelovanja s strokovnjakom, znanje 

zabavnega petja, prepoznati kvalitetno literaturo. 

 

Nekatere od zgornjih odgovorov bi lahko strnila tudi pod vprašanje S katerimi težavami se 

največkrat srečujete pri delu z otroškim zborom? Dobljene odgovore sem strnila v tri skupine: 

 

- organizacijske težave: težave z urnikom vaj: ta se na mnogih šolah prekriva z urnikom 

ostalih dejavnosti ali pa so vaje pevskega zbora po pouku, ko so pevci že utrujeni in 

nezainteresirani za petje; težave s številom pevcev; usklajevanje vaj s korepetitorjem; težave z 

ustreznostjo prostora ... 

 

- vokalnotehnične težave: težave z intonacijo zbora, z dikcijo, razponom glasu otrok, 

fraziranjem ... 

 

- težave z okolico: premalo spodbude na šoli, nezainteresiranost otrok ... 

 

Ali so današnji zborovodje pri delu z zborom inovativni? 

 

Inovativnost zborovodje ni mogoče izmeriti z anketnim vprašalnikom. Zborovodja mora 

posredovati določeno mero inovativnosti, da v današnji osnovni šoli, ob obilici ostalih 

zanimivih interesnih dejavnostih, otroci še vedno obiskujejo pevske zbore. Kakšna je 

zainteresiranost otrok za pevski zbor, je velikokrat odvisna od odnosa zborovodje in šole do 

petja v pevskem zboru.  
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Tabela 10: Odgovori anketirancev na trditev 

 

Anketirani zborovodje se pove

Spodnji graf pa pokaže, da jih kljub temu, da jim vodenje otroškega zbora predstavlja prijetno 

opravilo, kar nekaj potrebuje dodatno motivacijo za vodenje. Skupno

zborovodij (45 %) potrebuje dodatno motivacijo. Med njimi je najve

zbore vodijo že več kot deset let. Dodatni vpogled v rezultate ankete nam pokaže, da je med 

anketiranci, ki se s trditvijo strinjajo, kar 62 % (1

učiteljev na razredni stopnji ter vsi trije, ki glede svojega delovnega mesta niso opredeljeni 

oziroma so samostojni kulturni umetniki. 
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: Odgovori anketirancev na trditev rad/-a vodim otroški pevski zbor glede na leta izkušenj.

Anketirani zborovodje se povečini strinjajo s trditvijo, da radi vodijo otroške pevske zbore. 

Spodnji graf pa pokaže, da jih kljub temu, da jim vodenje otroškega zbora predstavlja prijetno 

opravilo, kar nekaj potrebuje dodatno motivacijo za vodenje. Skupno

zborovodij (45 %) potrebuje dodatno motivacijo. Med njimi je največ takih (18), ki otroške 

č kot deset let. Dodatni vpogled v rezultate ankete nam pokaže, da je med 

anketiranci, ki se s trditvijo strinjajo, kar 62 % (18) učiteljev glasbene vzgoje, 28 % (8) 

iteljev na razredni stopnji ter vsi trije, ki glede svojega delovnega mesta niso opredeljeni 

oziroma so samostojni kulturni umetniki.  
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Da zborovodji pade motivacija za vodenje zbora, je lahko posledica nemotiviranosti pevcev, 

dela brez podpore šole ali osebnostnih vzrokov. Vzrokov za nemotiviranost zborovodij v 

anketnem vprašalniku nismo raziskovali, z ocenjevanjem trditev o delu z zborom pa lahko 

ovržemo prvi dve predpostavki za njihovo nemotiviranost. Kot lahko vidimo v spodnji tabeli, 

se skupno kar 51 anketirancev (devet učiteljev razrednega pouka, 39 učiteljev glasbene vzgoje 

in vsi trije neopredeljeni glede svojega delovnega mesta ali samostojni kulturni umetniki) 

strinja, da so otroci, ki pojejo pod njihovim vodstvom, motivirani za petje v zboru.  

 

Tabela 11: Odgovori anketirancev na trditev otroci so zelo motivirani za petje v zboru. 

 

Glede na ta rezultat in na strinjanje s trditvijo, da šola podpira delovanje zbora (graf 7), lahko 

povzamemo, da za morebitno nemotiviranost zborovodij niso krivi zunanji dejavniki. 
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zborovodje poslužujejo skladb mladih slovenskih skladateljev. Spodnja tabela prikazuje 

odgovore zborovodij glede na leta izkušen z vodenjem otroškega pevskega zbora.  
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Tabela 12: Odgovori anketirancev na trditev rad/-a se poslužujem novih skladb mladih slovenskih 

skladateljev, in sicer glede na leta izkušenj. 

  Strinjanje s trditvijo 

  Se sploh 

ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

niti 

niti 

Se 

strinjam. 

Se 
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strinjam. 
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leta 

izkušenj 

manj kot 

5 let 1 0 4 9 4 0 18 

od 5 do 

10 let 0 1 5 3 1 1 11 

več kot 

10 let 0 5 7 12 12 0 36 

skupaj 1 6 16 24 17 1 65 

 

Večina zborovodij se s trditvijo strinja (skupno 41, 64 %). Glede na programe, ki so jih 

otroški zbori izvajali na zadnji Reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju, na 

reviji Naša pomlad Zveze pevskih zborov Primorske ter na drugih območnih revijah otroških 

pevskih zborov v letu 2010, je sestavljena tabela slovenskih skladateljev in njihovih skladb, ki 

so bile izvajane na revijah otroških pevskih zborov v letu 2010 (priloga 15). V nadaljevanju je 

izsek omenjene tabele, ki prikazuje, katere slovenske skladatelje, rojene po letu 1970, so v 

letu 2010 izvajali otroški pevski zbori po Sloveniji.  
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Tabela 13: Slovenski skladatelji, rojeni po letu 1970, in njihove skladbe, ki so bile izvajane na 

različnih revijah po Sloveniji v letu 2010. 

Skladatelj Letnica 

rojstva 

Naslov izvajane skladbe in avtor besedila 

Jernej Rustja 1987 Ples (Jernej Rustja) 

Zven neba (Jernej Rustja) 

Gašper Jereb 1985 Igraj kolce (belokranjska ljudska) 

Patrick Quaggiato 1983 Na poti v šolo (Josip Stritar), 

Narlieuša je (ljudska iz Nadiške doline), 

Spalni vlak (Alja Furlan) 

Jani Šuligoj 1980 Glasba – jezik sveta (Venja Rajter), 

Polževa snubitev (ljudska iz Cerovca). 

Katarina Pustinek Rakar 1979 Lisička je prav zvita zver (slovenska ljudska) 

Tadeja Vulc 1978 Moj konči (Ivan Sivec), 

Šla je botrica lisica (Anja Štefan) 

Aleš Makovac 1974 Oče, ljubim te (Mateja Ramovš), 

Slikar (Niko Grafenauer), 

Ti si moja gospa  (Gregor Černe). 

Dušan Bavdek 1971 Kriti čna metoda (Janez Menart), 

Na planincah luštno biti (slovenska ljudska). 

 

Kakšne so vzporednice in kakšna razhajanja med Janezom Kuharjem in današnjimi 

zborovodji? 

 

Zadnje raziskovalno vprašanje zajema vpogled v Kuharjev lik zborovodje in v lik današnjega 

zborovodje, kakršen se nam je predstavil skozi anketo. Na podlagi rezultatov ankete in 

zapisov o Janezu Kuharju lahko oblikujemo odgovor na to raziskovalno vprašanje.  

 

Janez Kuhar je dajal veliko vlogo upevanju zbora. Skozi različne igre je otroke spoznaval z 

elementi vokalne tehnike ter jih navajal na pravilno pevsko držo in oblikovanje glasu, kar je v 

skladu s sodobnimi pristopi. Anketa pa je pokazala, da nekateri zborovodje danes upevanje 

izvajajo le zato, ker se zdi dobro, v njem pa ne vidijo priložnosti za temeljno oblikovanje 

zvoka zbora in razvijanje otrokovega glasu. Iz nadaljevanja ankete se je pokazalo, da je to 

posledica pomanjkljivega poznavanja vokalne tehnike. Zdi se, da bi v prid kakovostnejšemu 

delu s svojimi zbori – z nekaj Kuharjevega zanosa – zborovodje danes lahko dopolnjevali 
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svoje znanje na tem področju, saj je možnosti za izobraževanje, ki jih ponujajo različne 

ugledne inštitucije, res veliko.  

 

Glede na dovršen zvok in umetniško prepričljivost Kuharjevih zborov lahko rečemo, da je 

Kuhar v času svojega aktivnega zborovskega udejstvovanja, torej po vojni, ko se je vokalna 

glasba – tudi z njegovimi prizadevanji – pospešeno razvijala, deloval na visoki ravni 

umetniškega poustvarjanja. Kot sodelavec v uredništvu za mladinsko glasbo na Radiu 

Ljubljana je imel Kuhar vpogled v svetovno glasbeno gibanje, česar pa zlasti v njegovem 

ustvarjalnem opusu za otroke ni posebej zaznati. Iz pregleda literature, ki jo je Janez Kuhar 

izvajal z različnimi otroškimi zbori, je razvidno, da se je ob lastnih skladbah posluževal 

pretežno del živečih slovenskih skladateljev, med tujimi pa zasledimo le dela klasičnih 

skladateljev iz preteklih umetnostnih obdobij. Današnji zborovodje se v večini poslužujejo 

preverjenih, večkrat izvajanih skladb v tradicionalnem notnem zapisu, čeprav so izdaje 

zborovske literature slovenskih in tujih založb lažje dostopne in ponujajo veliko kakovostnih, 

tudi novonastalih del v raznovrstnih kompozicijskih jezikih. Razhajanja v izboru literature se 

kažejo predvsem v lastni ustvarjalnosti. Zborovodje danes ne ustvarjajo novih del za otroke, 

tako kot je to počel Kuhar, ki je v pomanjkanju literature s svojim ustvarjalnim vzgibom 

priskrbel številne dobre skladbe, ki jih otroški pevski zbori še vedno radi pojejo. 

Predvidevamo lahko, da se današnji zborovodje ne odločajo za skladateljevanje, saj imajo 

mnogo možnosti za izbor literature oziroma so kritični do svojih ustvarjalnih sposobnosti. 

 

Razhajanja pa se kažejo tudi pri podpori otroškim pevskih zborov. Kuharjevi otroški zbori so 

delovali pod okriljem kulturnih ustanov (RTV Ljubljana, Glasbena šola Franca Šturma), ki so 

v povojnem času nudili zelo spodbudno okolje za mladinsko ustvarjanje. Danes na vsaki 

osnovni šoli deluje vsaj en otroški zbor, v katerega se otroci vključujejo po svoji izbiri, 

ponujene pa so jim številne interesne dejavnosti, hkrati pa so tu še različni otroški zbori 

glasbenih šol in društev. Anketa je pokazala, da šola zborom nudi veliko priložnosti za 

nastope, kar je za mlade pevce gotovo stimulativno, hkrati pa zborovodje pogrešajo spodbudo 

šolskega okolja pri zagotavljanju ustreznega termina za vaje. Literatura za otroške zbore ima 

v večini napisano klavirsko spremljavo, zato je za dovršeno glasbeno poustvarjanje 

zborovodji dobrodošla pomoč korepetitorja. Anketirani zborovodje v povprečju sodelujejo s 

korepetitorjem le nekaj vaj pred nastopom, čeprav stroka priporoča stalno sodelovanje. 

Razširjeni program osnovnošolskega izobraževanja, Pevski zbor (2003) sicer ne predvideva 

sodelovanja s korepetitorjem, Zavod RS za šolstvo pa v Strokovnih priporočilih za dvig 
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kvalitete zborovskega petja na osnovnih šolah (2009) spodbuja ravnatelje osnovnih šol, naj 

zagotovijo korepetitorja, ki bo s klavirsko spremljavo pevskih vaj pripomogel k bolj 

učinkovitemu in kakovostnemu delu zborovodje.  

 

Tako kot Janez Kuhar tudi današnji zborovodje otroških pevskih zborov stremijo k temu, da 

otrokom skozi kakovostno zborovsko literaturo približajo zborovsko petje. Z ustrezno 

izobrazbo in podobnimi izkušnjami glasbenega udejstvovanja zborovodje želijo svoj 

(po)ustvarjalni potencial prenašati na otroke, svoje dosežke pa deliti z javnostjo.  
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SKLEP 

 

 

Otroško zborovsko petje je v slovenskem kulturnem prostoru močno ukoreninjeno. Za 

kakovost zborovskega petja skrbijo zborovodje, ki s svojo osebnostjo, strokovnimi znanji in 

vizijo ključno vplivajo na ohranjanje tradicije in razvoj zborovstva. Tako je bilo v preteklosti, 

kjer sem našla izstopajočo zborovodsko osebnost Janeza Kuharja, in tako je tudi danes, ko je 

zborov in zborovodij veliko. Zato lahko povzamem opažanja o današnjih zborovodjih 

otroških pevskih zborov v primerjavi z zborovodskim likom Janeza Kuharja; ta opažanja 

izhajajo iz odgovorov na raziskovalna vprašanja, ki sem jih pridobila kot rezultate ankete.  

  

Zborovodje otroških pevskih zborov, ki delujejo v osnovnih šolah in ki so sodelovali v anketi, 

so glede na svoje delovno mesto ustrezno izobraženi, kar je pričakovano. Ravno tako imajo 

anketirani učitelji razrednega pouka večinoma tudi formalno glasbeno izobrazbo, s 

končano nižjo ali srednjo glasbeno šolo. Tako lahko povzamem, da imajo v primerjavi z 

Janezom Kuharjem, ki je poleg učiteljišča opravil tudi študij na Konzervatoriju za glasbo, 

današnji zborovodje ustrezno izobrazbo, ki jo pogosto poglabljajo z nadaljnjim 

izobraževanjem.  

  

Večina anketirancev se dodatno izobražuje z obiskovanjem zborovskih seminarjev, ki jih 

prirejajo različne institucije. Po anketi sodeč imajo seminarji, ki sta jih organizirala Zavod RS 

za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport, več obiska kot tisti, ki jih organizira JSKD. 

Vedno bolj štejejo tudi mednarodne izkušnje, vendar pa anketirani zborovodje festivale, 

simpozije in druge glasbene dogodke v organizaciji Europe Cantat in Internacional Federation 

of Choral Music obiskujejo manj pogosto. Verjetno glavno oviro pri udeležbi 

predstavlja dejstvo, da ti dogodki krožijo po Evropi in svetu, udeležujejo pa se jih večinoma 

zborovodje in pevci odraslih zborov, čeprav so namenjeni tudi otroški in mladinski zborovski 

glasbi. Kuhar se je dodatno izobraževal predvsem s prebiranjem strokovne literature; na 

njegovo strokovno rast so gotovo vplivali tudi ugledni slovenski glasbeniki, s katerimi je 

pogosto sodeloval, sam pa je bil v vlogi predavatelja na podobnih domačih izobraževanjih. 

Danes je strokovna literatura o zborovodstvu široko dostopna tako v knjižnicah in v prosti 

prodaji kot na svetovnem spletu. Pri nas redno izhajata strokovni reviji Glasba v šoli in Naši 

zbori. Prva je namenjena glasbi v šoli – osnovni, glasbeni šoli in gimnaziji, pomemben delež 
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prispevkov pa je vezan prav na zborovstvo in objavo notnega gradiva za zbore pred mutacijo. 

Druga naslavlja slovensko zborovsko sceno širše, objavljeni prispevki so večinoma vezani na 

vsebine, namenjene pomutacijskim oziroma odraslim zborovskim zasedbam, otroški zbori pa 

ne dobijo velike pozornosti. Zato je med anketiranci zanimanje za slednjo revijo pričakovano 

manjše kot za revijo Glasba v šoli. 

  

Zborovodje, ki v osnovni šoli vodijo otroški pevski zbor, imajo v večini primerov tudi sami 

izkušnje s petjem v takem sestavu. Glede na odgovore lahko povzamemo, da je večina 

zborovodij svojo pevsko pot nadaljevala v mladinskih zborih in kasneje v odraslih zasedbah. 

Nekaj anketirancev ima pevske izkušnje tudi z dekliškim zborom in mešanim mladinskim 

zborom. Bolj zanimive pa so zborovodske izkušnje anketirancev. Z vodenjem otroškega 

pevskega zbora imajo izkušnje vsi, saj je bil tak profil izbran za vzorec. Velika večina 

anketirancev ima izkušnje tudi z vodenjem mladinskega zbora, kar lahko povežemo s tem, da 

vodijo zbore na osnovni šoli, kjer so zaposleni. Na nekaterih šolah delujejo tudi dekliški 

zbori, tako da so izkušnje od tu tudi povezane z delovnim mestom. Ker smo Slovenci pevski 

narod in ima skoraj vsaka vas svoj pevski zbor, je razumljivo tudi, da imajo zborovodje 

izkušnje z vodenjem odraslih vokalnih zasedb (mešani, moški, ženski, cerkveni, vokalne 

skupine ...). Najmanj izkušenj pa imajo z vodenjem mešanih mladinskih zborov, ki se 

pojavljajo predvsem v srednjih šolah, in deških zborov, ki jih je v Sloveniji pravzaprav ni. 

Enake izkušnje je imel Janez Kuhar. Z ustanavljanjem otroških in mladinskih zborov na 

osnovnih šolah, kjer je deloval kot učitelj, si je pridobil odlične izkušnje pri vodenju mladih 

pevcev. Njegovo aktivno glasbeno udejstvovanje v času partizanstva mu je prineslo 

zborovodske izkušnje z odraslimi zbori, zato ne preseneča podatek, da je bil izbran za učitelja 

na pevovodskih tečajih, ki jih je organiziralo Slovensko narodno gledališče. 

 

V zapisih o Janezu Kuharju (Herman, 2007) je mnogokrat poudarjeno, da so bili Kuharjevi 

zbori vedno številčni. Brez posebnega truda je otroke motiviral ter jih tako glasbeno bogatil, 

saj je pevski zbor zunaj rednega pouka takrat predstavljal eno izmed bolj zanimivih dejavnosti 

za preživljanje prostega časa. Današnja osnovna šola ponuja učencem različne krožke in 

interesne dejavnosti, v poplavi le-teh pa pevski zbori marsikje ne pridejo v ospredje. Rečemo 

lahko, da so pogoji dela današnjega zborovodje otroških pevskih zborov zahtevni. Vsak 

zborovodja stremi k čim višji ravni zborovske poustvarjalnosti, vendar je včasih kakovostno 

delo onemogočeno zaradi neprimerne zasedbe, nezainteresiranosti otrok in slabe podpore 

okolja. Velikokrat je lahko nespodbudno okolje večja težava kot pomanjkanje pevcev. Tudi s 
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tega zornega kota je imel Kuhar lažje delo. Odobravanje širše javnosti mu je pomagalo, da je 

s svojimi zbori lahko nemoteno ustvarjal. Čeprav s pomočjo ankete nisem mogla izmeriti 

inovativnosti današnjih zborovodij, ki bi kazala na njihovo zavzetost pri dvigovanju pomena 

zborovskega petja v osnovnih šolah, lahko sklepamo, da zborovodje vseeno otrokom ponujajo 

zanimive vsebine z veliko mero ustvarjalnosti, saj se otroški pevski zbori razvijajo. 

 

Dodatno motivacijo predstavljajo različni nastopi in gostovanja na festivalih in tekmovanjih. 

Anketa in seznami revij so pokazali, da se zborovodje s svojim zborom v večini redno vsako 

leto predstavljajo na območnih srečanjih otroških pevskih zborov. Udeležba otroških zborov 

na regijski ravni je manjša; tudi zato ker se tu predstavljajo le povabljeni zbori, ki po 

strokovni oceni presegajo kakovost območne ravni. Med anketiranimi zborovodji tako 

prisotnost na regijski ravni ni ravno velika. V še manjšem odstotku se predstavljajo na Reviji 

otroških in mladinskih zborov v Zagorju. Predstavljanje na festivalih in tekmovanjih je 

odlična motivacija za pevski zbor, vendar velja opozoriti, naj ne postane glavni cilj pevske 

dejavnosti. 

  

Današnji zborovodje vedo, da se v zboru ne samo poje, ampak se glasove razvija in oblikuje. 

Iz dobljenih odgovorov lahko sklepamo, da zborovodje vsako pevsko uro začnejo 

z upevanjem, kjer izvajajo vaje za pravilno pevsko dihanje, za spodbujanje pevske drže, za 

držanje intonacije ter za razvijanje obsega glasu. Velikokrat omenjena je tudi dikcija, 

ki ji anketiranci namenjajo večino pozornosti. Ena izmed anketirank je zapisala, da je 

obnavljanje vokalnotehničnih elementov potrebno tudi za zborovodje. »Otroci so kot papige 

in ponavljajo stil petja zborovodje. Če ta poje pravilno, bodo peli tudi oni. Dober zgled je več 

kot sto besed,« je še zapisala. Tega se je zavedal tudi Janez Kuhar, zato ni čudno, da je s 

svojim delom zagotavljal visoko umetniško ustvarjanje otroških pevskih zborov.  

 

Iz visoke umetniške prepričljivosti svojih zborov je Kuhar črpal še dodatno samozavest. 

Zagotovo je premogel tudi pravo mero samokritičnosti, ki ga je motivirala, da je v svojem 

delu napredoval. Tudi Dahlova (2008) spodbuja zborovodje, naj se zavedajo svojih zmožnosti 

in znanj, sprejemajo kritike ter izluščijo izkušnjo. Uravnoteženost zborovodjeve osebnosti je 

ključna za uspešno komunikacijo z zborom ter za doseganje zastavljenih ciljev. Kot se je 

pokazalo v anketi, smo si ljudje različni, zato je tudi sprejemanje kritike različno. Skoraj 

polovica anketirancev svojega samokritičnega mnenja ni želela deliti. Zborovodje, ki pa so 

mnenja delili v anketi, pogrešajo predvsem znanja na področju vokalne tehnike, stalnost 
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korepetitorja in različna poglobljena znanja iz psiholoških in didaktičnih tem. Nekaj 

profesorjev razrednega pouka čuti pomanjkanje dirigentskih znanj in znanja aktivnega igranja 

inštrumenta. Slednji se zaradi premalo izkušenj za pomoč obračajo na bolj izkušene kolege.  

 

Tudi Kuhar je s glasbenimi sodelavci, ki so sestavljali njegovo delovno okolje, večkrat delil 

izkušnje, poglede in mnenja. Ker je bila motivacija med pevci velika, so se pesmic hitro 

naučili in zborovodja je lahko posegel tudi po bolj raznovrstni literaturi iz svetovne zborovske 

zakladnice. Danes je veliko literature napisane za otroške zbore, zborovodja pa mora znati 

izbrati ustrezno, tako, ki bo primerna glasbenemu in splošnemu razvoju otrok ter bo tudi 

kakovostno na visoki ravni. Dobljeni rezultati kažejo na to, da največ anketiranih zborovodij 

ustrezno literaturo išče v edicijah različnih založb, ki so zbrane v različnih arhivih. Novosti na 

zborovskem področju jim prinašajo različne revije s svojimi notnimi prilogami. Po nasvete in 

prošnje za literaturo se obračajo tudi na kolege ali pa pogledajo v svojo notno nabirko. S 

kakovostno literaturo se seznanijo na različnih seminarjih in šolah za zborovodje, ki potekajo 

pod okriljem JSKD, mnoge partiture in ideje pa so dostopne tudi prek spleta. 

 

Na tem mestu velja opozoriti na vprašanje iskanja kakovostnih skladb. Skladba, ki zborovodjo 

in pevce pritegne ter hkrati omogoča rast posameznika in celotne zasedbe, je zagotovo dobra 

skladba. Takšne skladbe je rad pisal Janez Kuhar. Skladbe, ki »otroka dvigajo, dviga pa samo 

kvaliteta …« je povedal v intervjuju za oddajo Zapisi za mlade (RTV, 1980). Danes lahko 

rečemo, da je Kuharju manjkalo nekaj drznosti pri izbiri repertoarja. Tako kot večina 

današnjih zborovodij se je tudi Kuhar raje posluževal preverjenih skladb in skladb v že 

znanem glasbenem jeziku, kot pa izvajal zahtevnejše skladbe iz slovenske in svetovne 

glasbene zakladnice. 

 

Dejstva, da je zborovstvo v Sloveniji dobro razvito, ni treba posebej poudarjati. Imamo veliko 

kakovostnih zborov in zborovodij, ki s svojim znanjem uspešno nadgrajujejo zborovsko 

kulturo. Vse več zborovodij si prizadeva doseči izbor kakovostnih programov, ki jih 

poskušajo s svojimi zbori predstaviti na čim višji ravni. Z rastjo kakovosti pa postaja tudi 

zborovska javnost vedno bolj zahtevna. Otroški zbori v kakovosti ne zaostajajo; vendar pa le 

nekateri zmorejo delovati na najvišji ravni zborovske poustvarjalnosti, za kar gre zasluga 

dovršenim zborovodjem.  
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Splošna raven kakovosti slovenskih otroških pevskih zborov je zadovoljiva. Zborovodje se 

zavedajo, da z ustrezno pesmijo lahko razvijajo določene elemente petja ter tako bogatijo 

otrokov glasbeni svet. S pravilno vokalno tehniko lahko dosegajo kakovostno petje ter 

razvijajo celotno zasedbo. Vse več je zborovodij, ki otroke dobro pripravljajo, jih spodbujajo 

k zdravemu petju ter jim ponujajo kvalitetne vokalne skladbe, še vedno pa mnogi otroški 

zbori, ki delujejo v naših šolah, dejavnost izvajajo na povprečni ravni. Deloma je za to krivo 

pomanjkljivo znanje zborovodij na področju vokalne tehnike, kar so pokazali tudi rezultati 

ankete. Poraja se vprašanje, kako opogumiti zborovodje otroških zborov, da presežejo meje 

gotovega in otrokom ponudijo več. Kje najti take izzive, da bodo zborovodjo in zbor povezali 

v prizadevanju za skupno rast in doseganje višje kakovosti? 

 

Le z vzgojo dobrih pevcev oziroma z dobro tehnično pripravljenostjo pevcev ter z zmožnostjo 

prepoznavanja kakovostnih skladb, torej skladb z umetniško vrednostjo lahko s pevskim 

zborom dosežemo presežke v glasbi. Že samo slovenska zborovska literatura ponuja nekaj 

zelo kakovostnih skladb in skladateljev, ki so velikokrat pozabljeni, in sicer zaradi strahu pred 

zahtevnejšim ali novim. Zborovodje otroških pevskih zborov je torej potrebno spodbujati k 

obnavljanju in izpopolnjevanju znanja iz vokalne tehnike in dirigiranja, k razvijanju 

zmožnosti prepoznavanja dobre literature ter oblikovanju premišljenih in občutenih 

interpretacij, da bo čim več otroških pevskih zborov delovalo na višji ravni glasbenega 

poustvarjanja. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ZBOROVODJE OTROŠKIH PEVSKIH 

ZBOROV  

 

Z anketnim vprašalnikom želim pridobiti podatke za raziskovalni del diplomske naloge, v 

kateri se bom posvetila glasbeni osebnosti Janeza Kuharja. V raziskavi želim ugotoviti 

podobo sodobnega slovenskega zborovodje otroškega pevskega zbora in poiskati vzporednice 

ali razhajanja s Kuharjevim likom zborovodje. Anketa je anonimna. Vsi podatki bodo 

uporabljeni izključno za namen diplomske naloge. 

 

Vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje.   

 

Spol (Obkrožite.).   

a. moški     b. ženski   

 

Izobrazba (Obkrožite.):  

a. profesor razrednega pouka   b. profesor glasbe c. drugo: _________________                                                 

 

Delovno mesto: (Obkrožite.)   

a. učitelj na razredni stopnji    b. učitelj glasbene vzgoje c. drugo: _________________ 

 

 

1. Ali imate poleg splošne tudi dodatno (formalno) glasbeno izobrazbo? (Obkrožite.) 

a. nimam b. nižja GŠ c. srednja GŠ    d. Akademija za glasbo   e. drugo: _________ 

 

2. S katerimi vokalnimi sestavi imate pevske izkušnje? (Obkrožite.) 

a. otroški b. deški c. mladinski d. dekliški e. mešani mladinski   f. odrasli   

 

3. S katerimi vokalnimi sestavi imate zborovodske izkušnje? (Obkrožite.) 

a. otroški b. deški c. mladinski d. dekliški e. mešani mladinski   f. odrasli   

 

4. Otroški zbor, ki ga vodim, deluje kot: (Obkrožite.)  

a. šolski zbor b. zbor glasbene šole c. drugo: ________________ 
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5. Koliko časa vodite otroški pevski zbor? (Obkrožite.) 

a. manj kot 5 let b. od 5 do 10 let c. več kot 10 let 

 

6. Koliko ur vaj tedensko ima Vaš otroški pevski zbor?  _________________ ur. 

 

7. Kako pogosto sodelujete s korepetitorjem/ -ko? (Obkrožite.) 

a. nikoli b. redno c. občasno d. pred nastopi     e. Neposredno pred 

nastopom in na nastopu. 

 

8. Kako se strinjate z naslednjimi trditvami? (Obkrožite številko, ki za Vas najbolj velja, 

po načelu, da 1 pomeni Se sploh ne strinjam, 5 Se popolnoma strinjam.) 

 

 Upevalne vaje so pomemben del vaje in jih redno vključujem v vajo.  1    2    3    4    5 

Otroci so zelo motivirani za petje v zboru. 1    2    3    4    5 

Rad/-a vodim otroški pevski zbor. 1    2    3    4    5 

Redno sodelujemo na šolskih prireditvah. 1    2    3    4    5 

Zbor vabijo tudi na ostale prireditve v občini. 1    2    3    4    5 

Če je treba, se na nastop še dodatno pripravljamo. 1    2    3    4    5 

Na začetku leta sprejmem v zbor veliko novih pevcev. 1    2    3    4    5 

Rad/-a se poslužujem novih skladb mladih slovenskih skladateljev. 1    2    3    4    5 

Otroke moram dodatno motivirati za petje določene skladbe. 1    2    3    4    5 

Tudi sam/-a potrebujem motivacijo za vodenje zbora. 1    2    3    4    5 

Otrokom ponujam le kakovostno glasbo. 1    2    3    4    5 

Šola spodbuja naše delovanje. 1    2    3    4    5 

V zboru vlada sproščeno vzdušje. 1    2    3    4    5 

 

9. Kako pogosto se s svojim otroškim zborom predstavljate na območnih srečanjih 

otroških pevskih zborov? (Obkrožite.)   

a. nikoli b. občasno c. redno vsako leto 

 

10. Ali se s svojim otroškim zborom udeležujete pevskih prireditev na regijski ravni? 

(Obkrožite.) 

a. nikoli b. občasno c. pogosto 
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11. Ali ste se z zborom že kdaj predstavili na Reviji otroških in mladinskih pevskih 

zborov v Zagorju? (Obkrožite.)      

a. nikoli b. enkrat c. večkrat d. redno   

 

12.  Kako izpopolnjujete svoje znanje iz zborovodstva? (Obkrožite številko, ki za Vas 

najbolj velja, po načelu, da 1 pomeni nikoli, 2 redko, 3 pogosto in 4 redno.) 

 

Udeležujem se zborovskih seminarjev Zavoda RS za šolstvo in šport.  1     2     3     4      

Udeležujem se zborovskih seminarjev JSKD. 1     2     3     4      

Udeležujem se glasbenih dogodkov, ki jih v Sloveniji in po Evropi 

organizira Europa Cantat. 

 

1     2     3     4      

Vsake tri leta se udeležim svetovnega zborovskega simpozija. 1     2     3     4      

Prebiram revijo Naši zbori. 1     2     3     4      

Prebiram revijo Glasba v šoli. 1     2     3     4      

S strokovnimi vprašanji se obračam na bolj izkušene kolege. 1     2     3     4      

Obiskujem koncerte zborovske glasbe. 1     2     3     4      

Obiskujem koncerte raznovrstne glasbe. 1     2     3     4      

 

Drugo: _________________________________________________________ 

 

13. Kje iščete ustrezno literaturo za svoj otroški zbor? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Na kaj ste pozorni pri izboru skladb za svoj otroški zbor? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Neža Kralj, diplomsko delo 
 

 

15. Kakšna je zastopanost posameznih skladb v programu Vašega otroškega zbora?  

(Na črto pred vsako skladbo vpišite številke od 1 do 3, po načelu, da 1 pomeni Ne pojemo, 2 

Pojemo občasno, 3 Pojemo pogosto.) 

__ slovenska umetna pesem 

__ slovenska ljudska pesem (v avtentični obliki ali v priredbi) 

__ tuja umetna pesem (v originalnem jeziku ali v prevodu) 

__ tuja ljudska pesem (v avtentični obliki ali v priredbi, v originalnem jeziku ali 

v prevodu) 

__ priredbe popularnih skladb 

__ drugo: ___________________________ 

 

  

16. Kako bi v odstotkih opredelili delež posameznih skladb, ki jih pojete v tem šolskem 

letu? (Na črto ob vsaki skladbi napišite odstotek.) 

a capella: ____ % 

skladbe s klavirsko spremljavo: ____ % 

skladbe z drugo instrumentalno spremljavo (Orff, manjši instrumentalni sestavi): __ % 

 

 

17.  Katere elemente dobre tehnične pripravljenosti zbora poglobljeno razvijate ( na 

primer pevsko dihanje, dikcija …)? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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18. S katerimi težavami se največkrat srečujete pri delu z otroškim zborom? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

19. Katera znanja pogrešate za uspešnejše zborovodsko delo? 

 

___________________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________ 
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Tabela slovenskih skladateljev in njihovih skladb, ki so bile izvajane na revijah otroških 

pevskih zborov v letu 2010.  

Skladatelj Letnica 

rojstva 

(smrti) 

Naslov pesmi (besedilo) 

Adi Smolar 1959 Da prijazna bodo jutra (Adi Smolar) 

Albin Weingerl 1923 (2010) Jurček šofer (Janez Mohar), 

Polhek (Manko Golar), 

Velikan (M. Simončič). 

Albinca Pesek 1957 Če študent na rajžo gre (ljudska),  

Pleši, pleši črni kos (slovenska ljudska), 

Tula tu (zulujska), 

Ulice Ria (brazilska). 

Aldo Kumar  1954 Aprilski sprehod (Damjana Kenda Hussu), 

Burja  (Srečko Kosovel), 

Ena mačja (Anja Štefan), 

Kdo živi v tej hišici (Jože Šmit), 

Kengurujka (Milan Dekleva), 

Korenjak (Niko Grafenauer), 

Lepa Anka (ljudska), 

Lunin ples (Neža Maurer), 

Magdalenca in Papjev (ljudski iz Tolmina), 

Ti si fuč (Dane Zajc). 

Aleksander Vodopivec 1934 Koliko ljubezni (Ksenija de Lorenzi) 

Aleš Makovac 1974 Oče, ljubim te (Mateja Ramovš), 

Slikar (Niko Grafenauer), 

Ti si moja gospa  (Gregor Černe). 

Alojz Ajdi č 1939 Slišala sem ptičko pet (slovenska ljudska), 

Večerna pravljica (Lukrecija Markič). 

Anton J. Koprivšek 1958 En hrib ček bom kupil (ponarodela, Anton Martin 

Slomšek) 
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Anton Jobst 1894 (1981) Gice lonce (France Bevk) 

Blaž Rojko 1965 Akrobat (Franci Lakovič), 

Ciganček, Jaz bi rad cigajnar bil, Jaz sem si pa nekaj 

zmislu, Komar se je oženil, Suknjica črn baržun  

(slovenske ljudske), 

Opomin (Franci Lakovič), 

Oslovska (Blaž Rojko),  

Zgodba o račkah. 

Bojan Glavina 1961 Biži, biži (šavrinska ljudska), 

Dežela Nije (Piroška Sič-Birsa), 

Doli v kraju sama zase (ljudska), 

Glasbena pustolovščina in Jesen (Piroška Sič-Birsa), 

Morska simfonija (Piroška Sič-Birsa), 

Od kod morske zvezde (Barbara Gregorič Gorenc), 

Pomlad (Piroška Sič-Birsa), 

Zabava (Barbara Gregorič), 

Zima (Piroška Sič-Birsa).  

Boris Kovačič 1934 Kjer je sonce  

Boris Vremšak 1964 Petelinčki, Sedem lisičic in Snežinke (Anja Štefan) 

Borut Lesjak 1931 (1995) Vrtnar (Niko Grafenauer) 

Breda Oblak 1940 Papagaj (Breda Oblak) 

Ciril Pregelj 1887 (1966) Kaj bo, Janko, delal?, Kako poje petelinček, Na 

planincah (slovenske ljudske)  

Polžek nima nožic (Karel Širok) 

Ciril Vertačnik 1935 Popevka za mamo 

Damijan Močnik 1967 Noči so črno črne (Anja Štefan) 

Danilo Švara 1902 (1981) Polžek  (Karel Širok),  

Škrat Dobrošin (Srečko Kosovel). 

Dečo Žgur  1938 Sreča na vrvici (Svetlana Makarovič) 

Dominik Krt  1959 Marko skače (ljudska), 

September (Zvezdana Majhen), 

Sijaj, sijaj sončece (gorenjska ljudska). 
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Dušan Bavdek 1971 Kriti čna metoda (Janez Menart), 

Na planincah luštno biti (slovenska ljudska). 

Egidij Gašperšič 1936 Bolhe in Piščalka (Anja Štefan), 

Cicipere (Neža Maurer), 

Mi muzikanti smo (ljudska), 

Žabja zgodba (Anica Perper). 

Emil Adamič 1877 (1936) Kazen (Rudolf Maister), 

Na ledu (Anton Funtek), 

Pomladne piščalke, 

Trara, pošto pelja (ljudska). 

France Cigan 1908 (1971) Sonce čez hribček gre (slovenska ljudska) 

Gašper Jereb 1985 Igraj kolce (belokranjska ljudska) 

Hugolin Sattner 1851 (1934) Pomlad na vrbi (Marija Grošelj) 

Igor Podpečan 1967 Muca na klavirju igra (Vera Šolinc) 

Igor Štuhec 1932 Hruška debeluška (Anica Černejeva) 

Ivan Šček 1925 (1972) Siničja izštevanka (Neža Maurer) 

Ivo Kopecky 1947 Ciciban in čebela (Oton Župančič) 

Jakob  Jež 1928 Čmrlj , Mrak in Veter (Dragica Sojer), 

En, ten, tenera (ljudska izštevanka), 

Ko smo spali in V gozdu (priredba Marij Kogoj), 

Lepo mi poje črni kos, Narobe svet, Polžek se je ženit 

šel, Regiment po cesti gre (slovenska ljudska), 

Medved (Vojan Tihomir Arhar),  

Miška in mavrica (Dragica Sojer), 

Moja ura (Feri Lainšček), 

Oh! (Lojze Krakar), 

Pesmica za špas (Mitja Gobec), 

Poletje: sonce in Zajček moj (Gitica Jakopin), 

Popotnica (Anja Štefan), 

Potovanje (Kajetan Kovič), 

Radujmo se (Jože Humer), 

Vadbena ura (Dragica Sojer), 

Zlatolase deklice (Tomislav Skubic). 
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Janez Bitenc 1925 (2005) France Tance (ljudska), 

Krokodil, Mesec in lisica zvitorepka, Metuljček 

cekinček, Mlinček, Na potepu, Pastirček, 

Pikapolonica, Polna luna v sobo kuka, Srnica, Trije 

petelinčki , Ura, Vidkova srajčica, Vrtiljak , Za srečo 

in Žogica, Pomladna, Trikule-trakule (Janez Bitenc), 

Uspavanka (Jože Humer). 

Janez Kuhar  1911 (1997) Ej, topla pomlad (Manko Golar), 

Kaj se kuha in Modri Nacek (Jože Šmit), 

Kdo lovi  in Mlada pomlad (Stana Vinšek), 

Mala Taja (Janez Kuhar), 

Mamica zlata (Ludovika Kalan), 

Mojcin medo in Počasné (Danilo Gorinšek), 

Mokri kuža (Branko Rudolf), 

Naša pesem, 

Ob novoletni jelki (Janez Menart), 

Prvošolka  (Neža Maurer), 

Trije nilski krokodili  (Niko Grafenauer), 

Učenjak (Tone Pavček), 

V dolinci prijetni  (ljudska), 

Vetrc (Neža Maurer). 

Janez Močnik 1936 Oblaki beli (Tončka Perčič), 

Poziv (Vojan Tihomir Arhar). 

Jani Golob 1948 Potička (Anja Štefan), 

Pustite nam ta svet (Dušan Velkavrh). 

Jani Šuligoj 1980 Glasba – jezik sveta (Venja Rajter), 

Polževa snubitev (ljudska iz Cerovca). 

Janko Avsenak 1949 Nebesni pingpong (Boris A. Novak) 

Janko Gregorc 1905 (1989) Mamici  (Neža Maurer) 

Jernej Rustja 1987 Ples in Zven neba (Jernej Rustja) 

Jože Potrebuješ 1968 Ribič Pepe in Zgodba o prijateljstvu (Jože Potrebuješ 

in Marino Marčela) 

Jožko Kovačič 1946 Slišala sem ptičko pet' in  V dolinci prijetni (ljudska) 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta  Neža Kralj, diplomsko delo 
 

 

Katarina Pustinek Rakar 1979 Lisička je prav zvita zver (slovenska ljudska) 

Lojze Kranj čan 1961 Dežela branja  (Tone Pavček), 

Gusarska, Lev, Pajacek moj, Štampiljka (Romana 

Kranjčan), 

Klobučki sreče (Bina Štampe Žmavc), 

Poj z menoj  (Ksenija Šoster Olmer), 

Prosim in hvala (Kajetan Kovič), 

Recept za palačinke (Zvezdana Mlakar) 

Luka  Kramolc 1892 (1974) Doli v kraju sama zase (slovenska ljudska) 

Maks Strmčnik 1948 Muce bele  (Kajetan Kovič) 

Maksimiljan Feguš 1948 Tulatu (južnoafriška) 

Marij Kogoj 1892 (1956) Kaj ne bila bi vesela (Andrej Perne), 

Ko smo spali (Leopoldina Leskovec), 

V gozdu (Karel Širok) 

Marjan Gabrijel čič 1940 (1998) Kralj Matjaž (ljudska) 

Marjan Korošec 1939 Ciciban-cicifuj (Oton Župančič), 

Kamenčki in Kokoda (Marjan Korošec) 

Marjan Kozina 1907 (1966) Tri vesele pesmi: Vabilo (Lili Novy) 

Marjan Šijanec 1950 Jaz bi rad cigajnar bil (slovenska ljudska) 

Marjan Vodopivec 1920 (1977) Bratovščina sinjega galeba (Tone Pavček), 

Huda mravljica  (Branko Rudolf), 

Kekčeva pesem in Zbadljivka (Kajetan Kovič), 

Strojepiska (Jože Humer), 

Tuj ček maček (Črtomir Šinkovec), 

Vesela otroška (Tone Pavček), 

Matevž Goršič 1966 Čokolada (Katarina Galič), 

Dvojčka in Sladkosned (Niko Grafenauer), 

Jaz imam posluh (Matevž Goršič), 

Kuža (Boris A. Novak), 

Živalska izštevanka 

Mira Voglar 1935 Bosi in obuti vrabci, Kaj vse žabica zna, Sonce za 

krta in Vetri č veter (Mira Voglar) 

Miran Rustja 1957 Pesem za mamo (Neža Maurer) 
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Mirko Slosar 1942 Pomladna 

Miro Kokol  1937 Maškare, 

Pomladno kolo (Neža Maurer) 

Miroslav Vilhar  1818 (1871) Rožic ne bom trgala (ljudska) 

Nace Duh 1953 Strašilo (Kajetan Kovič) 

Oskar Dev 1868 (1932) Dober večer, ljubo dekle (ljudska iz Ziljske doline) 

Patrick Quaggiato 1983 Na poti v šolo (Josip Stritar), 

Narlieuša je (ljudska iz Nadiške doline), 

Spalni vlak (Alja Furlan) 

Pavel Mihelčič 1937 Grda punčka (Janez Menart) 

Pavel Šivic 1908 (1995) Moj očka ima (slovenska ljudska) 

Soldaška (France Prešeren) 

Pavle Kalan 1929 Fse, kaj lazi po ten sveti (ljudska),  

Večer (Srečko Kosovel), 

Veseli ringaraja (Ljubka Šorli) 

Peter Šavli 1961 Kadar zagrmi  (Anja Štefan) 

Rado Simoniti 1914 (1981) Cvilimožek (Fran Levstik) 

Naša muca 

Radovan Gobec 1909 (1995) Čira čara, Čudežna klop, Moja bela cesta in Siničja 

izštevanka (Neža Maurer), 

Kresniček in Uspavanka (Radovan Gobec), 

Starka zima  (Stana Vinšek),  

V šolo 

Samo Vremšak 1930 (2004) Ena mačja (Anja Štefan) 

Eno rož'co ljubim (ljudska) 

Slavko Mihelčič 1912 (2000) Na kolenu (Oton Župančič), 

Nikoli slabe volje (Lučka Kruper), 

Drežniška, Pesem o sinički, Polževa snubitev in 

Ukradena putka (slovenska ljudska) 

Stopa dedek (Dragan Lukić – Ivan Minatti) 

Stanko Premrl  1880 (1965) Uspavanka 

Tadeja Vulc 1978 Moj konči (Ivan Sivec), 

Šla je botrica lisica (Anja Štefan) 
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Tomaž Habe 1947 Če bi jaz bila fčelica (prekmurska ljudska), 

Dežek, Domovini, Kresniček, Monika, Šaljiva 

voščilnica in Žogica (Tomaž Habe), 

Jaz pa pojdem na Gorenjsko, Jaz sem muzikant, 

Petelinček je na goro šel, Pleši, pleši črni kos, Ptičja 

svatba in Vandrovc je privandrov (ljudska), 

Kje živi pravljica, 

Klavir,  

Ko bom velik, Počakaj, odrasti! in Rojstni dan (Ivan 

Sivec), 

Malim so všeč (Dušan Radovič),  

Palčki pozimi in Potok je slekel senčno obleko, (Neža 

Maurer),  

Pet pedi (Niko Grafenauer),  

Trata (Jelka Bakula), 

Vesela otroška (Tone Pavček) 

Ubald Vrabec 1905 (1992) Jutranja (koroška ljudska), 

Kanglica  

Uroš Rojko 1954 Ljubljanski zmaj (Ida Rojko), 

Za en gobček pesmic (Stopinje, Medvedkova večerja, 

Muha, Lisica, Kam tečeš Sapramiška) (Svetlana 

Makarovič) 

Viktor Mihelčič 1913 (2010) Franca izpod klanca (Kajetan Kovič),  

Mamici , 

Ringaraja (Anica Černejeva) 

Vilko Ukmar  1905 (1991) Drežniška (ljudska) 

 


