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PREDGOVOR
Ob ugotovitvi, da do danes še nista bila opravljena temeljita raziskava ali
zgodovinski pregled delovanja Pihalnega orkestra Šentjur, sem se brez odlašanja
odločil, da bo to tema moje diplomske naloge. V omenjenem orkestru igram že od leta
2002, skozi ta leta je orkester postal del mojega vsakdana. Širšemu občinstvu želim
predstaviti delovanje orkestra in številne zanimive dogodke, o katerih nam pogosto
pripovedujejo starejši člani orkestra.
Pri mojem diplomskem delu so mi veliko pomagali predvsem sedanji predsednik
Pihalnega orkestra Šentjur Vladimir Belina in člana orkestra Martin in Klemen
Podgoršek, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Zahvalil bi se tudi vsem sogovornikom, s
katerimi sem opravil osebne pogovore, in vsem, ki so mi pomagali pri zbiranju
informacij in podatkov o orkestru.

1. UVOD
Godbeništvo ima v Sloveniji že dolgoletno tradicijo. Prvi zapisi o delovanju
godb na Slovenskem so nastali pred več kot tristotimi leti. V 18. stoletju je imel skoraj
vsak vojaški polk svojo godbo, v 19. stoletju so se začele ustanavljati godbe tudi v
skoraj vseh industrijskih središčih in konec stoletja jih je bilo že približno petintrideset.
Zagorje sodi med slovenska mesta z najdaljšo tradicijo pihalnih orkestrov, saj je bila
tam že leta 1861 ustanovljena Rudarska godba. K ohranjanju kulturne dediščine in
slovenske glasbe veliko pripomorejo tudi pihalni orkestri in teh je danes več kot 1101,
kar kaže na razvejanost te zvrsti muziciranja. Godbe in pihalni orkestri so med seboj
povezani že več desetletij, od leta 1997 pa so združeni v samostojno zvezo društev
imenovano Zveza slovenskih godb, s kratico ZSG. Zveza je tudi del CSIM –
Mednarodne glasbene zveze in preko nje tudi del UNESCA.2
Pihalni orkestri oziroma godbe so zaradi svoje vsestranskosti prisotni na
številnih področjih življenja ljudi in so v mnogih okoljih nepogrešljivi del kulturnega in
družbenega življenja. Ponekod je večji poudarek na koračniški in narodno-zabavni
literaturi, drugod na zabavni ter džez glasbi. V največji meri pa se godbe preko
tekmovanj usmerjajo v koncertno igranje. V Sloveniji imamo vrhunske pihalne orkestre,
ki izvajajo izvrstno in kvalitetno glasbeno literaturo, ki pa pri glasbenih kritikih pogosto
ne naleti na ustrezen odziv. Večina poslušalstva spozna delovanje godbe na terenu, ob
raznih proslavah in paradah. Pri teh aktivnostih so godbe nenadomestljive, vendar ti
dogodki v delovanju večine godb predstavljajo le majhen del vseh aktivnosti. Bistvo in
ambicija godbeništva pa se skrivata v koncertnem delovanju. Godbeništvo ima, tako kot
druga delovanja v kulturnih in športnih društvih, velik pozitiven naboj za razvoj
posameznika kot tudi za celotno družbo. Mlade člane uči dela v skupinah, odgovornosti
discipline in spoznavanja drugih kulturnih vrednot, ki bogatijo posameznika in
skupino.3
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Zveza slovenskih godb, seznam godb, 2014.
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Čarobni zvoki slovenskih orkestrov, stran 4 in 52.
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Čarobni zvoki slovenskih orkestrov, stran 53.
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Med njimi je tudi Pihalni orkester Šentjur, ki letos praznuje 80 let delovanja.
Orkester je postal, predvsem po letu 1968, ko se je godba preselila v Šentjur,
nepogrešljivi del kulturnega in družbenega življenja v domačem in okoliških krajih.
Prepoznaven je postal predvsem po letu 1992, ko je začel prirejati tudi tradicionalne
Božično-novoletne koncerte.
Diplomsko delo uvodoma predstavi mesto Šentjur, ki je neposredno povezano z
delovanjem orkestra skozi njegovo celotno zgodovino, in drugo aktualno kulturno
dogajanje ter društva, ki na tem območju delujejo poleg orkestra. Cilj diplomske naloge
je temeljit pregled delovanja Pihalnega orkestra Šentjur, ki zavzema osrednji del naloge.
Zgodovinskemu prerezu delovanja je dodan še sistematični del analize orkestra v
sodobnosti. V zgodovinskem pregledu je podrobno opisano delovanje orkestra vse do
začetkov pred 2. svetovno vojno in do danes, predstavljeni so posamezni dirigenti
orkestra in koncertno delovanje orkestra. Sledi sistematični del s pregledom dejavnosti
orkestra, lastnine in predstavitvijo posameznih sekcij orkestra. V zadnjem poglavju so
predstavljeni še vsi dosedanji in sedanji člani orkestra, glasbena izobrazba sedanjih
članov, prejeta Gallusova priznanja in posebna priznanja članom. V sklepnem delu so
povzeti obravnavana snov in ugotovitve diplomske naloge.
Diplomsko delo temelji na virih, ki jih je avtor večinoma pridobil sam, saj pred
tem še ni bil opravljen temeljit zgodovinski pregled delovanja orkestra. Hkrati je bil tudi
neurejen in pomanjkljiv tudi arhiv orkestra. Pri pridobivanju informacij o orkestru pred
2. svetovno vojno je bilo največ težav. Na voljo je le nekaj fotografij, ostale informacije
je avtor pridobil iz lastne analize, ki poleg pisnih virov vključuje tudi ustne vire – izjave
nekdanjih članov orkestra in starejših občanov Občine Šentjur. Pisne dokumente in
fotografije je avtor dobil iz osebnih arhivov nekdanjih članov, večino listin pa ob
pregledu arhivskih škatel v prostorih orkestra, v katerih so bili ti neurejeno shranjeni.
Največ informacij je o delovanju v zadnjih dvajsetih letih, saj so ohranjene evidence
vaj, nastopov, občnih zborov, računov in članstva. Iskanje ustreznega gradiva je
vključevalo tudi pregled knjižničnega gradiva v Knjižnici Šentjur in Digitalni knjižnici
Slovenije, člankov v lokalnih časopisih Šentjurčan in Šentjurske novice, časopisu Novi
tednik in strokovnih del. V sklopu analize je avtor diplomskega dela opravil tudi več kot
deset osebnih pogovorov z nekdanjimi in sedanjimi člani ter dirigenti. Veliko podatkov
se je izgubilo med prenosi funkcij v orkestru, menjavo godbenih prostorov ali s
16

prekinitvijo članstva, med njimi zvezek evidence nastopov in vaj orkestra med leti 1993
in 2003 ter številni starejši dokumenti.
Kljub trudu avtorja, da bi v diplomskem delu vzpostavil enoten analitični model,
ki bi vključeval različne dele orkestralnega življenja kot so glasbena oprema in
muzikalije, programske usmeritve, koncertno dogajanje nastopi, recepcija, širši kulturni
odmevi, finančne in kadrovske spremembe, prostori za vadbo in vaje, in s katerim bi
lahko posamezna obravnavana obdobja primerjali med seboj, to zaradi pomanjkanja
pisnega gradiva in drugih virov ni bilo mogoče. Avtor je sicer stremel k temu modelu in
ob posameznem obdobju iz življenja orkestra vključil vse pridobljene informacije, ki so
na voljo.
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2. ŠENTJUR
2. 1. PREDSTAVITEV ŠENTJURJA
Sledovi človeške kulture na tem območju segajo vse do mlajše kamene dobe.
Gospostvo na Voglajni je bilo od leta 1025 posest Breško-Seliških grofov in od 1072
Krških grofov. Tako je bilo vse do delitve na dve gospostvi okoli leta 1640, ki pa sta se
leta 1771 spet združili. Obvladovali so ga štirje gradovi Anderburg, Rifnik,
Blummenstein in Blagovna, v zavetju katerih je zraslo naselje okoli cerkve svetega
Jurija. To naselje je omenjeno leta 1340 kot novogradnja na mestu starega svetišča, ki je
bil požgan v bojih za Vovbrško dediščino. Okoli cerkve je nastal trg, ki je prvič
omenjen leta 1384, naselje v dolini pa je že leta 1381 imenovano kot Dolenja vas. Leta
1400 Celjski grofje podelijo trgu pravico do davkov prostega nedeljskega tržnega dne,
1466 mu je podeljena še pravica do letnega sejma. Zaradi turške nevarnosti zraste po
letu 1479 okoli cerkve tabor, kar dokazuje na eni strani življenjsko moč naselja, na
drugi pa njegov pomen in strateško lego. Leta 1539 je bil trgu podeljen grb, dobil pa je
tudi srebrn pečatnik z likom svetega Jurija na konju in pravico do nižjega sodstva. Leta
1635 je bil trg v slovenskem kmečkem uporu oplenjen, v letih 1759 in 1808 pa je
pogorel. Med leti 1708 in 1721 je bila postavljena sedanja cerkev, leta 1780 pa še
župnišče. Leta 1769 je v Šentjurju nastala ljudska šola. Ta se je leta 1909 preselila v
veliko poslopje na prehodu iz Gornjega v Spodnji trg, ki je naslednik Dolenje vasi. Po
več požarih v začetku 19. stoletja, je Gornji trg dobil sedanjo klasično arhitekturno
podobo. Ta je pozneje spodbudila ustvarjalne načrte dveh pomembnih arhitektov:
domačina Ivana Pečnika, ki je delal pretežno na Dunaju, in slovenskega arhitekta Jožeta
Plečnika, ki je preurejal rojstni dom skladateljev Alojza, Benjamina in Gustava Ipavca
okoli leta 1760.4
Leta 1846 je Šentjur dosegla Južna železnica, ki ga je na moderen način
povezala s svetom. Trg se je sorazmerno hitro okrepil, leta 1820 je premogel 39 hiš s
195 prebivalci, 1869 že 69 hiš s 368 ljudmi in leta 1910 86 hiš s 405 prebivalci. Zaradi
jasnega in odločnega slovenskega stališča šentjurske trške in okoliške občine so
štajerski Slovenci v Šentjurju postavili kmetijsko šolo. Ta je bila prva slovenska
4
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strokovna šola na Štajerskem, ki se je odprla leta 1910. V drugi polovici 19. stoletja se
je ob tradicionalnih obrteh razvijala lesna industrija, ki je doživela razcvet predvsem po
letu 1918.5
Šentjur je bil oklican kot mesto oktobra 1990. Njegov grb je povzet po grbu trga
na pečatu iz leta 1539. Motiv grba je tudi na mestnem praporu. Šentjur je v tretjem
tisočletju urejeno mesto, občinsko in kulturno središče Občine Šentjur. V mestu Šentjur,
ki se širi iz leta v leto, živi okoli 5000 prebivalcev.

2. 2. KULTURNE DEJAVNOSTI IN KULTURNA DRUŠTVA

Kulturne dogajanje v Občini Šentjur je vsako leto pestro in zanimivo. Njena
bogata kulturna tradicija sega že v 19. stoletje. Tukaj sta kot duhovnika delovala
pesnika Jožef Hašnik in Davorin Trstenjak. Tu sta se rodila tudi pesnik Valentin Orožen
in vodilni slovenski štajerski sadjar, duhovnik in pesnik Dragotin Ferdinand Ripšl. Med
leti 1880 in 1900 je od tod na turneje po Evropi odhajal tudi znameniti Prvi avstrijski
damski kvartet, ki je na svojih slavnih turnejah izvajal tudi slovenske pesmi. Najbolj pa
je Šentjur zaznamovala družina Ipavec, v kateri so se rodili štirje skladatelji, bratje
Alojz, Benjamin in Gustav Ipavec ter Gustavov sin Josip, ki je tudi avtor prvega
slovenskega baleta Možiček. Vsi so bili znani kot odlični zdravniki, ki so hkrati skrbeli
tudi za razvoj Šentjurja in njegovega kulturnega dogajanja ter posledično krepili tudi
nacionalno zavest. Takrat so Šentjur obiskali cesar Franc Jožef in skladatelji Johannes
Brahms, Alexander Zemlinsky, Wilhelm Kienzl, Oskar Nedbal ter Joseph Marx. Šentjur
je v obdobju županovanja dr. Gustava Ipavca doživel svoj vrhunec tudi v evropskem
merilu. Ob uspešnem pevskem zboru in zgodaj organizirani požarni obrambi je Šentjur
premogel celo svoj humoristični list, nekaj let pa je vzdrževal tudi gledališko družino. V
Šentjurju rojen dr. Rudolf Dobovišek, pisec gledaliških uspešnic lažjega žanra v
tridesetih letih, je bil tudi eden od voditeljev Narodnosocialistične stranke in pozneje
slovenskega dela Združene opozicije. V času po 2. svetovni vojni so začela nastajati
različna društva, ki so skrbela za ohranjanje kulturne tradicije in dogajanja na celotnem

5
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območju Občine Šentjur. Prevladovale so predvsem vokalne skupine in zbori,
gledališke skupine, mladinska ter športna društva.6
V Občini Šentjur danes živi skoraj 20 tisoč ljudi in deluje 28 društev, ki so
včlanjena tudi v Zvezo kulturnih društev Šentjur. Število neformalnih skupin in
posameznikov, ki delujejo na področju kulture in kulturnih dejavnosti, še vedno raste.
Kulturna dejavnost je raznolika in na ustrezni kakovostni ravni tudi na sedmih osnovnih
in treh podružničnih šolah. V Občini Dobje, ki ima 1000 prebivalcev, je registrirano eno
kulturno društvo. To deluje izključno na kulturnem področju, dejavne pa so še nekatere
druge skupine, ki izvajajo različne, tudi kulturne, prostočasne aktivnosti na lokalni
osnovni šoli. Zaradi bližine in prepletenosti obeh občin je več članov društev, ki
delujejo sicer v Občini Šentjur, prebivalcev Občine Dobje.7
Večina prireditev poteka v Kulturnem domu Šentjur, v zadnjem času se za
množične prireditve (revije) uporabljata tudi večnamenska dvorana Blagovna, občasno
pa tudi dvorana Osnovne šole Hruševec. V poletnem času je zelo primeren prostor Vrt
Ipavčeve hiše, razstave pa se izvajajo v Galeriji Zgornji trg. Pomemben je tudi Center
kulture Gustav, kjer se zbira in vadi večina glasbenih skupin, izvaja pa se tudi pouk v
sklopu glasbene šole.
Občina Šentjur gosti številne območne revije in srečanja na mnogih področjih. V
letu 2013 so potekale revija otroških in mladinskih pevskih zborov in revija odraslih
zborov in malih skupin, festival otroških gledaliških predstav, območno srečanje
folklornih skupin in območno srečanje ljudskih pevcev in godcev, likovne razstave,
območno plesno srečanje in številni drugi dogodki. Zelo dejavna je tudi šentjurska
območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD), ki je sodelovala pri
večini naštetih dogodkov, izvaja pa tudi obsežen dodaten program za Občino Šentjur. V
preteklem letu so izvedli štiri abonmajske gledališke predstave in koncert v okviru
abonmaja Gustav ter sodelovali pri izvedbi več dogodkov v sklopu Šentjurjevega 2013.
Bili so zelo dejavni pri organizaciji in izvedbi Šentjurskega poletja, sodelovali so pri
izdaji zgoščenke ter organizaciji koncertov ob promociji projekta Naši Ipavci, zadolženi

6
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so tudi za vodenje in program Galerije Zgornji trg, kjer so predstavili več razstav, izdaj
del, lutkovnih razstav in tudi produkcijo kratkega filma.8
V Literarnem društvu Šentjur pripravijo vsako leto nekaj literarnih večerov in
literarno delavnico, hkrati pa njihovi člani sodelujejo pri literarnih projektih drugih
društev in organizacij. V letu 2013 so v sodelovanju z JSKD Šentjur izdali zbornik Z
besedami št. 13 in sodelovali na Roševih dnevih v Celju. V nastajanju pa je tudi zvezek
otroške poezije. Zelo dejavne so tudi dve otroški in štiri odrasle folklorne skupine, ki
ohranjajo že več kot petdesetletno tradicijo. V zadnjih letih se je povečalo predvsem
število mlajših članov, kar je zagotovo dobra novica za razvoj in ohranitev teh skupin.
Pomembna sta tudi ljudsko petje in godčevstvo – območnih srečanj se redno udeležuje
pet pevskih in tri godčevske skupine, od katerih se tri redno uvrščajo na regijska in
državna srečanja. Plesna dejavnost in gledališko ustvarjanje sta eni izmed osrednjih
dejavnosti Mladinskega centra Šentjur. Na lanskoletnem festivalu otroške gledališke
ustvarjalnosti se je predstavilo tudi pet osnovnošolskih skupin. V preteklem letu je
nastalo tudi društvo Epik teater, ki se ukvarja z improviziranim gledališčem. Na
območju izpostave JSKD Šentjur deluje petnajst odraslih pevskih zborov, ki se v večini
redno udeležujejo območnih revij. Večje uspehe na pevskih tekmovanjih dosega MePZ
Šentvid pri Planini pod vodstvom Mateja Romiha. Prav tako se je lansko leto na
festivalu predstavilo petnajst otroških in mladinskih zborov, ki delujejo v sklopu
posameznih osnovnih šol. Kar nekaj je tudi mladih glasbenih skupin, ki se ukvarjajo z
igranjem zabavne glasbe in postajajo prepoznavne na državni ravni, med njimi velja
izpostaviti skupine Radiostorm, Flapjacks, Ansambel Petka in Ansambel Sekstakord.
Redno deluje tudi Big band Šentjur, ki pripravlja tradicionalni letni koncert v poletnih
mesecih in prireja plesne večere po vsej občini Šentjur. Nastopajo tudi izven občine,
letos so odpotovali tudi na gostovanje na Češko. V okviru glasbene šole je nastalo nekaj
mladinskih sestavov, ki pa se predstavljajo predvsem na raznih občinskih prireditvah in
na produkcijah Glasbene šole Skladateljev Ipavcev Šentjur.9
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3. PIHALNI ORKESTER ŠENTJUR
3. 1. KALOBŠKA GODBA (1934 – 1958)
Začetki orkestra segajo v leto 1934, ko se je nekaj mož, večinoma iz Kalobja,
odločilo, da ustanovijo prvo godbo v občini Šentjur. Tako je bila leta 1934 ustanovljena
Kalobška godba, ki jo je vodil Franc Mraz iz Kostrivnice pri Kalobju. Vse tedanje
godbenike, vključno s kapelnikom Francem Mrazom, je glasbeno izobrazil Ivan Ulaga,
bolj poznan kot Vrhovski Anzek s Svetine. Leta 1936 so se godbenikom pridružili še
godbeniki iz okoliških krajev, predvsem iz Šentruperta in Dobja. Godbo so tega leta
sestavljali kapelnik Franc Mraz, Ivan Pajk, Karel Šuster, Ivan Mraz, Jože Labohar,
Franc Šuster st., Antlej, Romih, Ivan Centrih, Alojzij Gradič, Jurkovšek in Edvard
Voga, Jože Pusar, Anton Ritovšek, Alojz Zimšek, Janez Flis in Anton Verdi. 10 S svojo
glasbo so razveseljevali predvsem ljudi iz okolice Šentjurja, Slivnice, Prevorja, Dobja,
Šentruperta in Kalobja. Ob večjih nastopih so k sodelovanju povabili tudi godbenike s
Svetine in tako poskrbeli, da je bila izvedba nastopa celovita in kakovostna. Nastopali
so na vseh večjih praznikih, praznovanjih, krajevnih proslavah in cerkvenih praznikih.
V godbi so prevladovala predvsem trobila, vsa glasbila pa so bila takrat še uglašena v
visoki (dunajski) uglasbitvi in so bila večinoma v lasti godbenikov samih. Godba je bila
pomembna predvsem za ohranjanje glasbe in kulturne tradicije na tem območju.
Godbeniki so imeli svoje uniforme, ki so bile verjetno stare gasilske uniforme in so bile
temne barve. Uniformo so sestavljale hlače, suknjič z manšetnimi gumbi in ramenskimi
našitki, pas in kape z grbom. Kalobška godba je delovala tudi v času 2. svetovne vojne
in v omejenem obsegu še v povojnem času, vse do leta 1958.11
Žal ni ohranjenih skoraj nič pisnih virov o godbi, ostalo je le nekaj slik in
posamezne evidence o delovanju godbe. Avtor diplomskega dela je informacije iskal v
lokalni knjižnici, arhivu Pihalnega orkestra Šentjur in Digitalni knjižnici Slovenije, kjer
pa ni našel uporabnih informacij. Opravil je nekaj osebnih pogovorov z lokalnimi
prebivalci, bivšimi člani, katerih predniki so igrali v godbi in uspel pridobiti nekaj slik
in osnovne informacije.

10

Glej 11. Priloge, slika 1.

11

Godba na pihala-Pihalni orkester Šentjur 1934 – 1997, stran 5.
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3. 2. GODBA NA PIHALA ŠENTJUR PRI CELJU (1968 – 1992)

Med leti 1958 in 1968 je bilo obdobje mirovanja godbe, v katerem se godbeniki
niso dobivali redno, posamezne skupine pa so še občasno nastopale po okoliških krajih.
Na pobudo Alojza Perca in Franca Šusterja st. so se okoliški godci ponovno zbrali
skupaj. Alojz Perc je za vodenje godbe prosil Ivana Ulago s Svetine, ki je ponudbo
sprejel.12 Šentjurska godba je bila uradno ustanovljena 8. maja 1968, ob ustanovitvi je
bil prisoten tudi podpredsednik skupščine občine Šentjur Franc Svetina - Aci. Kapelnik
je postal Ivan Ulaga13, ki je skupaj z Alojzem Percem skrbel tudi za glasbeno izobrazbo.
Alojz Perc iz Brez nad Laškim se je začel pri desetih letih učiti Es-tubo ravno pri Ivanu
Ulagi. Igral je tudi pri Rudarski godbi, Svetinški godbi in vojaški godbi v Bihaču.14
Godbo so takrat sestavljali Marjan Ulaga, Anton Ulaga, Ivan Ulaga ml., Franc Šuster
st., Avgust Kovačič, Jože Plahuta, Ivan Veber, Ivan Selič, Leopold Horvat, Anton Selič,
Janko Žvegler, Matija Veber, Ivan Knez, Štefan Podgoršek, Mirko Mastnak, Štefan
Čakš, Rudi Kerš in Vinko Videc.15
Prvotna uniforma je bila sestavljena iz hlač temne barve, bele srajce, kravate,
modrega suknjiča z zlatimi gumbi in vezenjem na rokavu ter modrega pokrivala.
Skladbe so igrali na pamet ali s pomočjo knjižic. Skladbe je posebej za orkester pisal in
prirejal dirigent Ivan Ulaga. Že ob ustanovitvi godbe je pomanjkanje instrumentov
predstavljalo veliko težavo. Alojz Perc, ki je tedaj opravljal funkcijo predsednika, je
izvedel akcijo in zbral glasbila, ki so jih imeli nekdanji člani godbe iz okolice po
domovih. Na žalost je bilo veliko teh glasbil pokvarjenih, zlomljenih ali potrebnih
popravila. Težavo z instrumenti so dokončno rešili čez nekaj mesecev, ko so kupili
instrumente Železničarske godbe v Celju, ki je takrat dobila nove instrumente in je
imela starejše podajala. Prvi javni nastop godbe je bil že nekaj mesecev po ustanovitvi,
in sicer za občinski praznik, 18. avgusta 1968.16 Vaje so naslednji dve leti potekale ob
nedeljah na domu Alojza Perca na Kalobju. Nanje so godbeniki sprva hodili peš,

12

Glej 11. Priloge, slika 2.

13

Glej 4. 2. Ivan Ulaga.

14

Osebni pogovor z Alojzom Percem.

15

Godba na pihala-Pihalni orkester Šentjur 1934 – 1997, stran 5
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Glej 11. Priloge, slika 3
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kasneje pa je godba že lahko plačala stroške prevoza. Začeli so tudi s pridobivanjem t. i.
podpornih članov, ki sicer niso igrali v godbi, so pa godbo podpirali predvsem finančno.
Teh podpornih članov je bilo leta 1970 že več kot 10. V tem času so godbeniki pridobili
nove uniforme in postali prepoznavni v širši okolici. Vadbeni prostori so se po dveh
letih prestavili v Šentjur, v garderobo Kulturnega doma Šentjur. Godba je postala
sestavni del skoraj vseh lokalnih prireditev in je prejela pozitiven odziv lokalnega
prebivalstva že na svojih prvih nastopih. Predsednik je postal Ferdinand Frece st., ki je
nasledil Alojza Perca. Ivan Ulaga je vodil godbo vse do pomladi leta 1973, število
članov pa je v tem času bilo vedno okoli 20.17
Ulago je nasledil Vendelin Videc, ki je godbo vodil nadaljnja tri leta.18 V tem
času se je godbi pridružilo nekaj novih članov iz šentjurske glasbene šole, godbeniki so
dobili tudi nove uniforme in nova glasbila. Ob večjih nastopih so k sodelovanju povabili
tudi člane Pihalnega orkestra France Prešeren iz Celja.19 Pomemben občni zbor je
potekal 15. junija 1974, na katerem so se godbeniki odločili za ustanovitev godbene
blagajne. Ob koncu leta 1974 je bilo podano blagajniško poročilo, iz katerega lahko
razberemo tudi delovanje godbe.20 V letu 1973 in 1974 so nastopili na različnih
proslavah kot so:


proslava Rdečega križa in civilne zaščite Slivnica leta 1973,



nastop za gasilce na Ponikvi leta 1973,



100. obletnica gasilstva v Šentjurju leta 1974,21



igranje na otvoritvi ceste v Gorici pri Slivnici,



2. maj 1974: nastop ob slavnem prihodu Josipa Broza Tita na Planino pri
Sevnici,



30. junij 1974: nastop na Kalobju,



7. julij 1974: nastop na Kalobju,



21. julij 1974: nastop za gasilce v Slivnici,



18. avgust 1974: nastop na Planini,

17

Osebni pogovor z Alojzom Percem.
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Glej 4. 3. Vendelin Videc.
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Godba na pihala-Pihalni orkester Šentjur 1934 – 1997, stran 8.
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Glej 11. Priloge, slika 9.
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Glej 11. Priloge, slika 10.
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25. avgust 1974: igranje ob otvoritvi ceste, Breze nad Laškim,



29. avgust 1974: igranje na pogrebu, Planina.
Poleg zgoraj naštetih je bilo še mnogo drugih nastopov, ki pa žal niso bili

datumsko navedeni. Glavnino prihodkov so godbeniki črpali iz blagajne Kulturne
skupnosti v Šentjurju, manjši delež so bila tudi plačila za odigrane nastope. Zasluženi
denar so porabili za plačilo delo kapelnika, nabavo novih marš knjižic, prevoze na vaje
in nastope ter plačilo za pomoč godbenikov iz Celja. Poslovanje godbe je bilo uspešno,
saj je godbena blagajna končala leto 1974 z dobičkom.22
Naslednje leto je bilo zelo pestro. Poleg tradicionalnih nastopov na občinskih
prireditvah so sodelovali tudi v kulturnem tednu, ki je potekal od 12. do 18. maja.23
Izpostaviti pa je potrebno trenutek slave, ki ga je izkusila Šentjurska godba ob snemanju
televizijske nadaljevanke Ipavci.24 V nadaljevanki o znani šentjurski skladateljski
družini so igrali na svečanem sprevodu ob snemanju in bili statisti na snemanju
dogajanja na ulicah. V imenu godbe je Vendelin Videc podpisal tudi pogodbo z RTV
Ljubljana, ki je bila sklenjena 20. septembra 197525. Za opravljeno delo so dobili tudi
simbolično plačilo, hkrati pa so ob predvajanju nadaljevanke veliko pridobili tudi na
prepoznavnosti.
Godbeniki so prejeli priznanje za sodelovanje na kulturni reviji, ki je potekala
med 23. majem in 20. junijem 1976.26 Vendelin Videc je vodil godbo vse do jeseni
1976, ko ga je nasledil Marjan Božič.27 Slednji je bil eden izmed celjskih godbenikov,
ki so velikokrat pomagali Šentjurski godbi kot substituti, to je kot nadomestni izvajalci.
Ob njegovem prevzemu dirigentskega mesta je godba še vedno štela okoli 20 članov.
V letu 1977 so nastopili v okviru Kulturne revije, ki je potekala od 27. aprila do
22. maja. Koncerti v sklopu revije so potekali po celotni občini in so se zaključili 22.
maja v Kulturnem domu Šentjur. Na zaključni prireditvi je godba nastopila skupaj z
vsemi nastopajočimi zbori. Zaigrali so skladbe Zapojmo slavospev, Slavnostna pesem in
22

Glej 11. Priloge, slika 9.

23

Glej 11. Priloge, slika 11.

24

Glej 11. Priloge, slika 12.

25

Pogodba z RTV. Glej 11. Priloge, slika 15.

26

Priznanje 1976. Glej 11. Priloge, slika 13.
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Glej 4. 4. Marjan Božič.
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Pesem o Titu.28 V teh letih je godba veliko sodelovala s skladateljem Dragom Lorbkom,
ki jim je poslal veliko svojih del kot so Komandant Stane, Na juriš, Po Dalmaciji,
Pirovanje in mnoga druga.29
Predstavniki šentjurske godbe so se 25. februarja 1978 udeležili redne letne
skupščine Združenja pihalnih orkestrov Slovenije, ki je potekala v Domu železarjev
Štore pri Celju.30 Na skupščini je bil potrjen tudi letni program dela za nadaljnje leto.
Program je vseboval organizacijo seminarjev za dirigente in godbenike, področna
srečanja pihalnih orkestrov, udeležbo slovenskih pihalnih orkestrov na svetovnem
prvenstvu v Keerkrade na Nizozemskem in založniško dejavnost (naročanje novih
skladb, pisanje priredb za orkester in zbor, ponatis že zbranih del).
V letu 1978 je godba igrala na naslednjih dogodkih:


28. februar: pogreb v Gorici pri Slivnici,



2. marec: pogreb v Šentjurju,



12. april: pogreb v Šentjurju,



15. april: nastop na prireditvi Dan prometa,



1. maj: budnica,



20. avgust: nastop ob občinskem prazniku,



27. avgust: nastop za Brigadirje,



3. september: nastop v Loki pri Žusmu,



9. september: nastop ob prihodu Josipa Broza Tita,



15. oktober: nastop za lovce v Dobju.31
Obisk skupščine Združenja pihalnih orkestrov Slovenije je veliko pripomogel

tudi k odločitvi o formalni ureditvi godbe v samostojno društvo. Pred tem je godba
namreč delovala v sklopu Zveze kulturnih organizacij Šentjur pri Celju. Tako je bil 3.
novembra 1978 na občnem zboru godbe sprejet statut Godbe na pihala Šentjur pri Celju.
Prisotni so bili člani Štefan Čakš, Ivan Veber, Anton Derstvenšek, Alojz Oblak, Ptere
Perc, Miran Johan, Ignac Mastnak, Franc Šuster, Boris Ojsteršek, Poldi Pevec,
28

Programski spored Kulturne revije.

29

Račun za nakup skladbe Po Dalmaciji. Glej 11. Priloge, slika 17.
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Vabilo na letno skupščino ZPO Slovenije. Glej 11. Priloge, slika 16.
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Evidenčna knjižica dejavnosti godbe za leto 1978.
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Ferdinand Frece, Ivan Zelič, Marjan in predstavnica ZKO Šentjur pri Celju Filipina
Horvat. V statutu je bilo določeno, da je godba prostovoljno združenje glasbenikov –
amaterjev občine Šentjur pri Celju. Sedež godbe je bil Ulica Dušana Kvedra 45, kjer še
danes stoji Kulturni dom Šentjur. Godba je dobila svoj pečat, ki je bil okrogle oblike,
premera 3 cm, z liro v sredini in napisom »Godba na pihala Šentjur pri Celju«. Določili
so tudi namene in cilje godbe:


gojitev pihalno-instrumentalne glasbe in to posredovati občinstvu,



populariziranje instrumentalne glasbe med občani, zlasti med mladino in
skrb za njeno kvalitetno rast,



razvijanje smisla za skupno igranje pri svojih članih, discipline,
tovarištve in ljubezni do domovine.32

Član godbe je lahko postal vsak občan, ki je igral katerega od instrumentov, ki
so bili vključeni v godbo. Novega člana je godba sprejela s strinjanjem vsaj 2/3 članov
godbe. Pred tem so preverili kandidatovo znanje instrumenta, ta pa je moral podati
pisno izjavo o strinjanju s pravili društva. Določene so bile tudi pravice in dolžnosti
članov ter organi godbe. Predsednik je postal Ferdinand Frece st., podpredsednik Franc
Šuster, blagajnik Alojz Oblak, tajnik Anton Derstvenšek, gospodarja pa Poldi Pevec in
Miran Johan. Nadzorni odbor so sestavljali Ignac Mastnak, Ivan Veber in delegat
Kulturne skupnosti Šentjur. Že tri dni kasneje so nastopili na žalni svečanosti za padlega
borca Leona Dobrotinška in ostale padle borce. Na ta dan je bila tudi 1. seja izvršnega
odbora godbe, na kateri so bili prisotni vsi člani tega odbora. Obravnavali so finančni
program za leto 1978, program dela društva godbe za leto 1979 in finančni plan za leto
1979. Program za leto 1979 je tako načrtoval 95 vaj za godbenike, tri promenadne
koncerte, sodelovanje v mesecu kulture, brezplačne nastope za potrebe Občine Šentjur
pri Celju, sodelovanje pri proslavah mladinskih delovnih brigad in ostale morebitne
nastope (pogrebi). 33
Statut in predlog o ustanovitvi društva so posredovali na skupščino Občine
Šentjur pri Celju in združenju društev, ki sta predlagala nekaj popravkov. Tako sta bila
popravljen statut in registracija društva dokončno sprejeta v začetku leta 1979. Uradni
32

Zapisnik ustanovnega občnega zbora godbe na pihala Šentjur pri Celju. Glej 11. Priloge, slika 19.
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Zapisnik 1. seje izvršnega odbora godbe.
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datum ustanovitve društva Godba na pihala Šentjur pri Celju je tako 29. januar 1979,
ko je potekal tudi 2. občni zbor.34 Vsi člani so podpisali tudi reverze za godbene
instrumente in uniforme, ki so jih imeli v uporabi.35 Godbeniki so se odzvali povabilu in
sodelovali na Naši besedi 79, ki je potekala od 13. aprila do 28. maja.36 Godba je v tem
sklopu izvedla prvomajsko budnico in promenadni koncert 6. maja pred dvorano KD
Šentjur. Še vedno so nadaljevali z igranjem na pogrebih, sodelovali pri vseh proslavah
gasilcev in občinskih prireditvah. Skupaj so v tem letu nastopili na več kot 15 različnih
prireditvah. Vaje so imeli dvakrat tedensko, vsak ponedeljek in petek od 19. do 21. ure,
število aktivnih godbenikov pa je naraslo na 27.
V letu 1980 je prišlo tudi do menjave godbenih prostorov, preselili so se v
Glasbeno šolo Skladateljev Ipavcev Šentjur, kjer so vaje potekale v učilnici za glasbeno
teorijo. Godba je začela delovati v sklopu Glasbene šole, ta pa je prevzela tudi glavne
administrativne in organizacijske zadeve. Poslovanje godbe je še naprej bilo pozitivno
in tako so se z zbranimi sredstvi zadnjih let odločili za nakup novih uniform. Do tega
sklepa je prišlo na 4. redni seji izvršilnega odbora godbe, ki je potekala 3. aprila 1981 v
godbenih prostorih.37 Sprejet je bil predlog za nakup 20 novih uniform, ki so jih v večini
plačali sami, nekaj pa je pristavila tudi Zveza kulturnih organizacij Šentjur pri Celju.
V letu 1980 je godba nastopila na naslednjih prireditvah:


27. april: Dan mladosti,



6.maj: pogreb,



25. maj: Kulturna revija,



27. maj: pogreb v Slivnici,



28. maj: pogreb v Šentjurju,



1. junij: gasilska parada v Šentjurju,



5. junij: nastop na prireditvi Vlak bratstva in enotnosti,



20. julij: nastop v Loki pri Žusmu,



avgust: nastop ob občinskem prazniku v Dramljah.38
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Prva stran statuta Godbe na pihala Šentjur pri Celju. Glej 11. Priloge, slika 20.
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Primer vloge reverza. Glej 11. Priloge, slika 18.
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Priznanje za sodelovanje na Naši besedi 79'. Glej 11. Priloge, slika 22.
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Leta 1982 so nastopili na prireditvi Naša beseda 82' in na Jurjevanju, ki je
potekalo konec aprila.39 Naslednje leto so nastopili tudi na V. reviji glasbenih šol
celjskega območja, ki je potekala v Laškem.40
Godba je še naprej aktivno nastopala po celi regiji vse do leta 1983, ko je prišlo
do krajše prekinitve. Razlog za prekinitev je bilo predvsem pomanjkanje novih članov,
ki bi nadomestili odhajajoče starejše člane. Vodstvu godbe se ni uspelo dogovoriti z
glasbeno šolo o prihodu njihovih učencev k godbi in tako je prišlo do upada števila
godbenikov ter interesa preostalih članov. Leta 1984 je prišlo do dogovora s šentjursko
glasbeno šolo in godba je začela ponovno aktivno delovati. Štela je štela 21 članov,
polovico so sestavljali učenci glasbene šole. Še vedno je godbo vodil Marjan Božič, ki
je z novim sestavom pričel posegati tudi po zahtevnejšem programu. Vestno je iskal in
zbiral koncertne skladbe, ki so ustrezale glasbenemu znanju njegovih godbenikov.
Kmalu so se naučili zadostno število koncertnih skladb, da so lahko priredili prvi pravi
koncert koncertih skladb.41
Leta 1985 so organizirali koncert v Kulturnem domu Dobje, kjer so z novim
koncertnim programom navdušili poslušalce. Marjanu Božiču je počasi začelo
zmanjkovati motivacije za dirigentsko delo in prosil je za menjavo. Godba je začela
iskati ustrezno zamenjavo, Božič pa je v tem času po dogovoru nadaljeval z vodenjem
godbe.42 Ta je prešla pod okrilje Ljudske univerze Šentjur. Dirigentsko palico je prevzel
Alojz Krajnčan, ki je do tedaj vodil že številne orkestre, bil pa je tudi ravnatelj glasbene
šole v Slovenskih Konjicah.43 S svojim izjemnim glasbenim znanjem in izkušnjami je
nadaljeval zastavljeno delo. Pričel je z aktivnim delom na vajah, kjer so veliko
pozornosti posvečali zvoku in barvi orkestra. Člane je pošiljal na dodatna izobraževanja
in seminarje po celotni Sloveniji. Priredil je marsikatero skladbo za ta orkester, uporabil
je tudi nekaj skladb, ki jih je napisal sam. S tem se je v tem obdobju povečal tudi
orkestrski arhiv. Orkester je prvič šel na intenzivne vaje, ki so bile sprva enodnevne,

39
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potem pa tudi dvodnevne. Velik vložek in trdo delo so obrodili sadove – orkester je
pridobival na kakovosti, prepoznavnosti, s tem pa je postal privlačnejši tudi za nove
člane. Število godbenikov je počasi naraščalo, večina novih članov pa je že imela
osnovno glasbeno znanje.44 V naslednjih mesecih so začeli z rednim igranjem
koncertnih skladb in prirejanjem koncertov tudi z zahtevnejšim programom. Še vedno
so nastopali na vseh občinskih in gasilskih prireditvah ter pogrebih, vedno več pa je bilo
tudi zanimanja za izvajanje koncertnega programa. V naslednjih letih so priredili vsaj en
zahtevnejši koncert na leto in pridobili tudi osnovne pripomočke za vaje ter
koncertiranje, kot so nova notna stojala, mape za note in učbenike za vadbo.45 Leta 1990
so sodelovali tudi na 4. srečanju pihalni orkestrov in godb, ki ga je priredilo Združenje
pihalnih orkestrov Celje.46 Krajnčan je vodil godbo vse do leta 1991, ko je zaradi
prevelike inflacije in nemirnih časov vodenje godbe opustil. Kot začasna zamenjava je
godbo prevzel Rudi Sakelšek, ki je skrbel za redne vaje godbe in obnavljanje
repertoarja. Žal se to sodelovanje ni obneslo in godba je leto 1991 zaključila brez
dirigenta.47
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3. 3. PIHALNI ORKESTER ŠENTJUR (1992 – 2005)
V začetku leta 1992 so se zbrali predsednik občinske skupščine Šentjur Jurij
Malovrh, predsednik Ljudske univerze (LU) Šentjur Ludvik Mastnak in predsednik
Izvršnega sveta godbe. Prišlo je do dogovora o reorganizaciji godbe in njenem
aktivnejšem delovanju. Dogovorjeno je bilo, da se v občinskem proračunu zagotovijo
sredstva za redno delovanje godbe in da LU Šentjur prevzame organizacijska,
administrativna, strokovna in finančna opravila.48 S tem so bili postavljeni temelji za
nadaljnje delo, predsednik LU Šentjur Ludvik Mastnak je moral kar najhitreje najti
novega dirigenta. K vodenju so povabili Franca Zupanca, ki je tedaj že vodil godbo v
Štorah. Sodelovanje je potrdil in 8. marca prevzel vodenje Šentjurske godbe.49 Ta se je
kmalu po njegovem prevzemu preimenovala v Pihalni orkester Šentjur in začela s
pripravami na svoj prvi koncert, ki so ga načrtovali izvesti konec junija.50 Franc Zupanc
je k orkestru pripeljal nekaj svojih učencev in nekaj članov iz štorovske godbe, s čimer
se je povečalo število članov orkestra na okoli 40.
Ob preimenovanju v Pihalni orkester Šentjur, so v njem igrali:
Čater, Jože

Božič, Marjan

Frece, Ferdinand

Frece, Ferdinand ml.

Šuster, Franci

Selič, Ivan

Podgoršek, Martin

Ljubej, Ivan

Ljubej, Vinko

Ljubej, Franci

Videc, Marjan

Kovačič, Damjan

Jug, Sebastijan

Čater, Alenka

Božič, Sonja

Kristan, Katja

Flander, Miha

Kajtna, Jelko

Brglez, Rok

Grajžel, Aleksandra

Grobelnik, Damjan

Sotler, Vojko

Mastnak, Matej

Leskovšek, Manuel

Gobec, Martin

Fatur, Janko

Svetelšek, Bruno

Ploštajner, Mojca

Jančič, Maruša

Štajner, Franci

Bevc, Sebastijan

Bevc, Primož

Jug, Aleš

Zupanc, Jernej

Kočar, Boštjan

Hladnik, Jure

Šuster, Tomaž

Belej, Jože

Podgoršek, Klemen
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Kovačič, Blaž51

Vaje so potekale vsako nedeljo dopoldan in so bile dobro obiskane. Konec aprila
1992 so dvakrat nastopili v Zgornjem trgu, kjer je potekalo Jurjevanje. Tudi tokrat so
izvedli prvomajsko budnico, 3. maja pa so nastopili na Kalobju. Intenzivno so se začeli
pripravljati na poletni koncert, 14. junija so izvedli tudi intenzivne vaje, ki so potekale
ob Slivniškem jezeru. Načrtovani koncert na prostem so izvedli 24. junija v Šentjurju.52
Pred poletnim odmorom so 5. julija nastopili še za Gasilsko društvo Loka pri Žusmu,
septembra pa na Planini pri Sevnici. V naslednjem letu so opravili še kar nekaj nastopov
in konec leta 1993 priredili tudi Božično-novoletni koncert, skupaj z učenci Glasbene
šole Skladateljev Ipavcev Šentjur.53
Tako kot pretekla leta so tudi leta 1994 sodelovali na Jurjevanju in zaigrali
prvomajsko budnico prebivalcem Občine Šentjur. Konec junija so se udeležili VII.
Območnega srečanja godb, ki je potekalo v Grižah.54 Še vedno so bili tudi sestavni člen
vseh občinskih prireditev in proslav. Zaigrali so tudi na šentjurskih karaokah, ki so bile
množično obiskane. Konec leta so ponovno priredili Božično-novoletni koncert, kot
gostje so tokrat nastopili Ženski pevski zbor Skladateljev Ipavcev Šentjur, solist Franci
Zapušek in mažoretna skupina LU Šentjur. Na tem koncertu so članom orkestra tudi
prvič podelili Gallusova priznanja.55
Pihalni orkester je bil vsa leta reden udeleženec letnih srečanj Območnega
združenja pihalnih orkestrov Celje in leta 1995 je to srečanje potekalo 22. aprila na
Ponikvi. Na srečanju je bilo dogovorjeno, da bo 9. Območno srečanje pihalnih orkestrov
in godb potekalo v Šentjurju. Tako je orkester ob pomoči združenja in LU Šentjur
organiziral srečanje, ki je potekalo 18. junija pri šentjurski tržnici. Srečanja se je
udeležilo kar 10 orkestrov in je bilo eno izmed prvih tovrstnih srečanj takšnega obsega
v Šentjurju.56 Orkester je nastopil tudi na prireditvi Spoštujmo svoje korenine, ki je
potekala 22. septembra 1995. Posvečena je bila velikanom slovenstva Antonu Martinu
51

Pregled delovanja orkestra za leto 1992.
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Glej 11. Priloge, slika 27.
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Glej 5. 4. Izbor koncertov, I. Božično-novoletni koncert.
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Priznanje za sodelovanje. Glej 11. Priloge, sliko 28.
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Glej 7. 4. Gallusova priznanja.

56
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Slomšku in skladateljem Ipavcem. Tako se je z vlakom iz Maribora v Šentjur prispelo
več kot 350 ljudi, med njimi veliko eminentnih gostov. V sklopu te prireditve so
nastopili še Akademski pevski zbor Anton Martin Slomšek Maribor, Akademska
folklorna skupina Študent Maribor, Mariborski oktet, Mešani pevski zbor (MePZ)
Glasbene matice Maribor, dramski igralec Marjan Bračko in Moški pevski zbor (MPZ)
Skladateljev Ipavcev Šentjur.57 Tudi tega leta je orkester priredil Božično-novoletni
koncert, gostje pa so bili Harmonikarski orkester Glasbene šole Skladateljev Ipavcev
Šentjur, MPZ Skladateljev Ipavcev in plesne skupine Osnovne šole (OŠ) Ponikva.
Čez dober mesec, 4. februarja 1996, so ponovili koncertni program še v OŠ
Dramlje, tokrat so kot gosti nastopile skupine iz Dramelj. Konec aprila so večkrat
nastopili v sklopu Jurjevanja, ki je potekalo pet dni, ponovno so izvedli tudi prvomajsko
budnico. V maju so dobili večje število novih trobil in tolkal, ki so jih nujno potrebovali
za nemoteno nadaljnje delovanje. Konec junija so nastopili na 10. srečanju pihalnih
orkestrov Celjske regije, ki je potekalo v Preboldu in na Regijski olimpijadi duševno
prizadetih otrok celjske in koroške regije.58 Sledilo je gostovanje na Madžarskem, ki je
bilo prvo veliko gostovanje orkestra v zgodovini. To je bilo velik organizacijski in
finančni zalogaj za orkester, zato so priprave potekale več mesecev.59 Na gostovanje so
se odpravili konec avgusta, udeležilo se ga je 30 članov orkestra in dirigent Franc
Zupanc, poleg pa je šla tudi mažoretna skupina LU Šentjur.60 Sledile so priprave na
božični koncert in nastopi na različnih prireditvah ter praznovanjih. Božično-novoletni
koncert so izvedli skupaj z mažoretno skupino LU Šentjur in Harmonikarskim
kvartetom učiteljev GŠ Skladateljev Ipavcev Šentjur. Koncertni program so ponovili še
v naslednjem letu 23. februarja na Ponikvi in 15. marca v Dobju. Bili so eni izmed
organizatorjev in nastopajočih na 1. Jurjevi reviji pihalnih orkestrov v Šentjurju. Poleg
njih so nastopili še Pihalni orkester (PO) Sevnica in Godba na pihala Šmarje pri Jelšah.
Zelo pomemben pa je bil nastop na Mednarodnem mladinskem pevskem festivalu v
Celju, ki je potekal 1. junija 1997. Na festivalu je poleg orkestra nastopilo preko 60
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Glej 5. 2. Gostovanja v tujini, Miscolc.
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zborov iz Slovenije in tujine.61 V Šmarju je 20. junija potekalo 11. Območno srečanje
godb na pihala celjske regije, kjer je poleg PO Šentjur nastopilo še osem pihalnih
orkestrov.62 Nastopili so tudi Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, kjer so nastopili že
preteklo leto. Že drugo leto zapored so nastopili na prireditvi šentjurskih gasilcev, ki je
potekala za cerkveni praznik veliki šmaren v dvorani OŠ Hruševec.63
Leta 1997 je bilo pet let od preimenovanja v pihalni orkester in vodilni so se
odločili za celovit pregled delovanja v tem obdobju. Vedno številčnejši nastopi po
celotni občini in vedno bolj znani Božično-novoletni koncerti so povečali zanimanje za
igranje v orkestru. Število članov je bilo 42, več kot polovica teh je bila stara manj kot
30 let, prevladovali pa so predvsem dijaki. Trenutno orkestersko zasedbo je sestavljalo
5 flavt, 9 klarinetov, 6 krilovk, 5 trobent, rog, bariton, tenor, 4 saksofoni, 2 pozavni, 3
basi in 3 tolkalisti. Redne vaje so še vedno potekale ob nedeljah dopoldne, vsako leto so
se odpravili tudi na intenzivne vaje, ki so potekale na različnih lokacijah. Sodelovali so
s številnimi različnimi glasbenimi skupinami iz Šentjurja in tako okrepili vezi. Vsako
leto so se tudi udeležili revij Medobčinskega združenja godb Celje in drugih
medobčinskih revij pihalnih orkestrov in godb. V teh petih letih je tako orkester izvedel
od 15 do 22 organiziranih nastopov in do 5 koncertov letno.64
Leta 1997 je orkester nastopil tudi na reviji narodno-zabavnih ansamblov in
godb v Hruševcu, na prireditvi gasilskega društva v Gorici pri Slivnici in izvedel
koncerta v Podčetrtku in Šentjurju. Mnogo članov je pričelo obiskovati seminarje za
godbenike organizirane po celotni državi. V tem času je naraslo tudi število del v
arhivu, ki se je pridno polnil in je obsegal več kot 100 del. Predstavniki orkestra so se
skupaj z Ljudsko univerzo odločili, da bodo ob tej priložnosti izdali brošuro, ki bo poleg
podrobnega petletnega pregleda vsebovala tudi kratko predstavitev zgodovine orkestra.
V ta namen se je oblikoval Študijski krožek pri Ljudski univerzi in poseben odbor
orkestra, ki sta poskrbela za pripravo in izdelavo brošure. Ta je bila predstavljena na
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Božično-novoletnem koncertu, ki je potekal 20. decembra 1997. Ob tej priložnosti pa so
tudi drugič podeljevali Gallusova priznanja članom orkestra.65
Izvajani koncertni program so ponovili tudi 18. januarja 1998 v Dobju, 7. marca
na Ponikvi in 21. marca v Gorici pri Slivnici. Ponovno so organizirali Jurjevo revijo
pihalnih orkestrov in godb, ki je bila 25. Aprila 1998. Na njej so se predstavili s tremi
izbranimi skladbami, na koncu pa so nastopili še skupaj z vsemi nastopajočimi. V
začetku junija so se odpravili na gostovanje v avstrijsko mesto Šentprimož, kjer živi
tudi naša manjšina. Izvedli so koncert pod naslovom V Sončno poletje in razveselili vse
poslušalce.66 Konec leta, 18. decembra, so izvedli Božično-novoletni koncert, v goste pa
so tokrat povabili Mešani pevsku zbor Živila Kranj. Leta 1998 je orkester opravil tudi
celodnevne intenzivne vaje v aprilu, juniju in decembru. V tem letu je orkester nastopil
še na sledečih prireditvah:


24. april: nastop ob otvoritvi podvoza pod železnico v Šentjurju,



26. april: Veselo Jurjevanje v Šentjurju skupaj z mažoretno skupino,



1. maj: prvomajska budnica,



20. junij: Revija pihalnih orkestrov in godb Celjske regije v Slovenskih
Konjicah,



25. junij: medobčinska prireditev – srečanje borcev, aktivistov in drugih
udeležencev NOB domicilnih občin Kozjanskega odreda,



9. avgust: Holcerija, Vitanje,



11. september: 30. obletnica Atomskih toplic in odprtje novega objekta,



24. september: praznik Občine Šentjur in odkritje spomenika Franju Malgaju.67
V letu 1999 so je PO Šentjur redno udeleževal vseh revij in srečanj, Jurjeve

revije v Šentjurju in izvedel prvomajsko budnico. Godbeniki so izvedli tudi ponovitvi
koncerta na Ponikvi in v Gorici pri Slivnici ter opravili več kot deset nastopov po celi
občini. Občni zbor je potekal 28. marca v dvorani GŠ Skladateljev Ipavcev Šentjur.
Izvedli so volitve, pregledali delovanje za prejšnje leto, sprejeli delovni in finančni plan
za leto 1999 ter sprejeli predlog o nakupu opreme in instrumentov. Kupili so dodatne
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koncertne skladbe in trinajst novih oblek. Trikrat so izvedli celodnevne intenzivne vaje,
odbor PO Šentjur pa se je v tem letu sestal štirikrat. V maju so se odpravili na skupni
izlet v Kostanjevico, kjer so se družili, ogledali znamenitosti in obiskali lokalno vinsko
klet. Izpostaviti velja še Božično-novoletni koncert, ki je potekal 18. decembra v KD
Šentjur. Skupaj z orkestrom je ponovno nastopila mažoretna skupina LU Šentjur pod
vodstvom Danice Kocijan. V tem letu je orkester nastopil še na sledečih prireditvah:


16. april: nastop ob 30. letnici Glasbene šole Skladateljev Ipavcev Šentjur



26. julij: otvoritev Doma starejših Šentjur



12. september: nastop v Podčetrtku



18. september: nastop za LU Šentjur



19. september: nastop na zaključni prireditvi tabora za godbenike



24. september: nastop ob prazniku mesta Šentjur



25. september: otvoritev osnovne šole na Prevorju



26. september: nastop pred Slomškovo rojstno hišo na Ponikvi68

V letu 2000 so bili kupljeni novi instrumenti, notna stojala in nove koncertne
skladbe. Orkester se je povečal, štel je 47 članov, izvedli so tudi dvodnevne intenzivne
vaje v Ormožu. Občni zbor je potekal 26. marca v dvorani glasbene šole, na katerem so
pregledali potek dela za preteklo leto in sprejeli načrt dela za prihajajoče leto.
V letu 2000 je orkester nastopil na sledečih prireditvah:


21. januar: koncert v Mladinskem centru Celje, ponovitev programa božičnega
koncerta,

68



4. februar: koncert na Ponikvi, ponovitev programa božičnega koncerta,



29. april: 4. Jurjeva revija,



30. april: nastop na Jurjevanju v Zgornjem trgu Šentjur,



1. maj: prvomajska budnica,



23. junij: praznik občine v Dobju,



8. julij: nastop na 100. obletnici PGD Lokarje,



9. september: nastop ob odprtju skladišča Jeršič,



10. september: koncert na Kalobju,
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24. september: nastop ob prazniku Občine Šentjur,



25. september: nastop na osrednji prireditvi Slom pri Ponikvi,



6. oktober: nastop v KD Šentjur,



20. oktober: svečana akademija ob 40. obletnici DU/LU Šentjur,



17. december: nastop v Domu upokojencev Šentjur,



22. december: Božično-novoletni koncert.69

Leto 2001 je bilo podobno preteklim, nastopili so na Jurjevi reviji v
Šentjurju, prvomajski budnici, gasilskih veselicah in občinskih prireditvah. V letu 2001
so pridobili tudi zajetno število novih instrumentov in pripomočkov za igranje (stojala
za note, arhivske mape, lire, jezički itd.), ki so jih člani orkestra z veseljem sprejeli.
Med novimi instrumenti so prevladovali predvsem saksofoni in nizka trobila znamke
Jupiter.70 Finance za nakupe so pridobili na različnih razpisih, del pa sta dodali še
Občina Šentjur in LU Šentjur. Tega leta so opravili več kot 15 nastopov in Božičnonovoletni koncert skupaj z MPZ Skladateljev Ipavcev Šentjur, na katerem so podeljevali
tudi Gallusova priznanja.71 Koncertni program so ponovili 8. februarja 2002 v Dobju. V
letu 2002 so dobili tudi nove uniforme oziroma koncertne obleke. Uniforma je bila
sestavljena iz temnih hlač ali krila, sivega telovnika in bele srajce. Ta oblačila so
predstavili na Božično-novoletnem koncertu v KD Šentjur.72 V tem letu so opravili več
kot 15 nastopov, med njimi so bili nastop na otvoritveni tekmi nove sezone
Košarkarskega

kluba

Kemoplast,

nastop

na

Svečani

akademiji

ob

Tednu

vseživljenskega učenja v KD Šentjur, VI. medobčinska Jurjeva revija pihalnih orkestrov
in godb ter prvomajska budnica. Tudi to leto so izvedli tradicionalni koncert ob koncu
leta, ki se je zgodil 21. decembra. Tokrat je kot gost nastopil Mešani nonet Grič, v
katerem so peli tudi nekateri člani orkestra.73
Koncertni program so ponovno ponovili v Dobju, 12. januarja 2003. V tem letu
so ponovno nastopili na Jurjevi reviji in izvedli prvomajsko budnico, nastopili pa so še
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na desetih prireditvah. Zelo pomembna je bila predaja dirigentske palice septembra
2003. Dirigent Franc Zupanc, ki je vodil orkester vse od leta 1992, je vodenje prepustil
dolgoletnemu članu, klarinetistu, Juriju Hladniku.74 Slednji je prevzel vodenje vaj in
priprav na koncert že septembra, slavnostna predaja pa je bila opravljena na Božičnonovoletnem koncertu v KD Šentjur. Na tem koncertu sta se kot vokalista predstavila
člana orkestra Matej Mastnak in Iva Kovačič, gostje pa so bile še pevke ŽPZ
Skladateljev Ipavcev Šentjur. S prihodom novega dirigenta je orkester pridobil na
svežini, pridružilo se mu je mnogo novih članov, predvsem iz šentjurske glasbene
šole.75
Leta 2004 so v orkestru igrali naslednji člani (skupaj 48 članov):
Maruška Jančič

Mojca Ploštajner

Nastija Močnik

Iva Kovačič

Špela Gajšek

Hana Sudar

Darko Jager

Bernard Belina

Nataša Aškerc

Sebastijan Jug

Ervin Rajh

Sara Frece

Domen Gajšek

Matjaž Vodišek

Laura Orač

Matjaž Gaber

Luka Frece

Žiga Kovačič

Marjan Božič

Vladimir Belina

Vinko Ljubej

Timotej Smole

Katja Kristan

Ernest Rajh

Benjamin Cerkvenik

Jože Pšeničnik

Gregor Ljubej

Andraž Arzenšek

Franc Šuster

Boštjan Cmok

Miran Šmid

Mateja Rajh

Blaž Kovačič

Urban Krč

Barbara Centrih

Igor Cesar

Manja Frece

Anže Škornik

Klemen Podgoršek

Martin Podgoršek

Robert Rakuša

Marjan Videc

Matej Mastnak

Boštjan Jager

Primož Hladnik

Amadej Rataj

Urban Kolar

Lovro Podgoršek76

Jurij Hladnik je pričel z orkestrom vaditi tudi novejše in zahtevnejše skladbe.
Tako se je začel hitro večati tudi arhiv koncertnih skladb, ki je takrat že presegal 250
skladb. Pomemben občni zbor pihalnega orkestra se je zgodil 7. marca 2004 v Gostišču
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Bohorč. Prisotnih je bilo 24 članov in Ludvik Mastnak, predstavnik LU Šentjur. Po
dolgoletnem predsednikovanju Damjana Kovačiča je ta predal vodenje Vladimirju
Belini. Za člane upravnega odbora so bili izvoljeni Vladimir Belina, Marjan Božič, Igor
Cesar, Jurij Hladnik in Miran Šmid, za člane nadzornega odbora pa Vinko Ljubej,
Klemen Podgoršek in Franci Šuster. Tajnica je postala Maruška Jančič, gospodar
opreme pa Miran Šmid.77 V začetku oktobra so se odpravili na gostovanje v
Šentprimož, kjer so se družili s slovensko manjšino in izvedli manjši koncert.78 Že od
začetka leta se je orkester tudi organizacijsko pripravljal na 70. letnico svojega
delovanja. Odločili so se, da bodo izdali brošuro s kratkim pregledom preteklih sedmih
desetletij, obletnici pa je bil posvečen tudi slavnostni Božično-novoletni koncert.
Koncertni program je bil skrbno izbran, s številnimi profesionalnimi solisti in z velikim
zborom, ki je bil sestavljen iz vseh lokalnih zborov in je štel okoli 200 pevcev. Ta
koncert velja še danes za enega izmed najboljših v zgodovini orkestra.79

3. 4. KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER ŠENTJUR (2005 –
2014)

Avtor diplomskega dela je pri analizi delovanja pihalnega orkestra med leti 2005
in 2014 uporabil natančno vodeno evidenco vaj in nastopov ter dnevnik delovanja, ki jih
vodi sedanji predsednik Vladimir Belina. Primerjal je datume nastopov z zapisi iz
lokalnih časopisov in arhiviranimi dogodki Občine Šentjur.
V začetku leta 2005 je prišlo do upravnih sprememb pri delovanju PO Šentjur.
Ludvik Mastnak in z njim Ljudska univerza Šentjur sta se zahvalila za sodelovanje in
prenehala z vodenjem orkestra. Člani orkestra so se zbrali na občnem zboru, 17. 4.
2005, da bi načrtovali delo v prihodnosti. Na občnem zboru se je ustanovilo društvo z
imenom Kulturno društvo Pihalni orkester Šentjur. V prihodnjih dneh in mesecih so
sledili vpisi in registracije:


vpis v poslovni register Slovenije (AJPES), 17. 5. 2005,
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vpis v davčni register, 23. 5. 2005,



vpis v Register društev pri Upravni enoti Šentjur, pod zaporedno številko 211,
13. 5. 2005.

Izvolili so tudi vse potrebne organe društva, za predsednika društva je bil izvoljen
Vladimir Belina, ki je predsednik orkestra še danes. Tudi Jurij Hladnik je ohranil vlogo
dirigenta. Leto 2005 je bilo zelo pestro, zvrstilo se je ogromno nastopov in koncertov,
hkrati pa so bile redne vaje vsako nedeljo. Že šest dni po občnem zboru so nastopili na
9. medobčinski Jurjevi reviji pihalnih orkestrov in godb, ki je potekala v Šentjurju. Za 1.
maj so z budnico nadaljevali slovensko godbeno tradicijo po celotni Občini Šentjur.
Bilo je še veliko manjših nastopov in tudi vaj za prvi veliki poletni koncert, ki so ga
priredili 1. julija 2005. Odločili so se, da bodo svoje koncerte začeli snemati, posnetki
pa bodo na voljo le za interno uporabo. Po poletnem odmoru so septembra začeli z
rednimi vajami. Pridružilo se jim je šest novih članov, število rednih članov se je
povečalo na 58. Ob rednih vajah so nadaljevali z nastopanjem po vsej občini. Opravili
so tudi nekaj sekcijskih vaj in konec tedna (26. in 27. novembra) odšli na intenzivne
vaje v Podlehnik. Konec decembra so priredili tradicionalni Božično-novoletni koncert,
s katerim so zaključili koledarsko leto.80
Vsi preostali nastopi v letu 2005:


23. april: igranje na sprejemu mladoporočencev pred Hotelom Žonta,



24. april: Jurjeva nedelja,



24. april: nastop v Slovenskih Konjicah,



30. april: nastop v Kozjem,81



8. maj: Florjevanje, Planina pri Sevnici,



14. maj: nastop v Gorici pri Slivnici,



21. maj: nastop na abrahamu v Šmarju pri Jelšah,



11. junij: nastop za ZPO Celje v Celju,



9. julij: otvoritev obnovljene ceste v Dolah,



24. julij: otvoritev vodovodnega omrežja,



10. september: nastop na sejmu v Kozjem,
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17. september: nastop na 10. obletnici OŠ Hruševec,



24. september: nastop ob občinskem prazniku v Gorici pri Slivnici,



24. september: 15 let mesta Šentjur,



25. september: 50 let Gasilske zveze Šentjur,



22. oktober: 70 let podjetja Ahac,



22. oktober: nastop na košarkarski tekmi KK Kemoplast: KK Postojna,



13. november: Martinova nedelja na Ponikvi,



10. december: nastop na zaključku Krajevne skupnosti Hruševec.82

Skupaj 20 nastopov in dva koncerta.
V letu 2006 ni prišlo do večjih sprememb, pridružila se je ena nova redna
članica, Sabina Šolinc. Vaje so še naprej potekale vsako nedeljo dopoldne, Jurij Hladnik
pa je začel z orkestrom vaditi zastavljeni program za poletni koncert. Sledil je občni
zbor, ki so ga sklicali 19. februarja. V aprilu so se ponovno udeležili Jurjeve revije
pihalnih orkestrov in godb ter budili šentjurske občane za 1. maj. Konec meseca maja so
se odpravili na gostovanje v Francijo, natančneje v mesto Saint Florent sur Cher, kjer so
sodelovali kot predstavniki Občine Šentjur. Na gostovanju so izvedli nekaj manjših
nastopov, igrali pa so večinoma koračnice.83 V začetku junija so nastopili na 160.
obletnici prihoda prvega vlaka v Šentjur, ki je vozil na progi Gradec – Celje. Konec
junija so priredili koncert ob Dnevu državnosti v Zgornjem trgu Šentjur. Sledil je
poletni premor in nadaljevanje vaj v septembru. Ponovno so se konec meseca novembra
odpravili na intenzivne vaje na Podlehnik. Konec meseca decembra so izvedli
tradicionalni koncert, kot gost pa je tokrat nastopil kvartet Akord.84
V letu 2006 so še nastopili na naslednjih dogodkih:


10. februar: nastop na tekmi smučarskega veleslaloma, Celjska koča,



31. marec: otvoritev stanovanjskega centra Livada,



21. april: otvoritev Elektro Bum,



23. april: Jurjeva nedelja,
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7. maj: Florjevanje, Planina pri Sevnici,



10. maj: nastop na košarkarski tekmi KK Alpos,



19. maj: otvoritev VPC centra,



2. junij: nastop v Šentvidu pri Planini,



3. junij: rojstnodnevno presenečenje članu orkestra,



9. junij: otvoritev poslovne enote podjetja Adheziv,



22. junij: otvoritev lekarne Celje,



24. junij: nastop ob Državnem prazniku, Ponikva,



8. julij: otvoritev križišča Lokarje,



15. julij: nastop na rojstnodnevni zabavi,



19. avgust: nastop na veselici v Zgornjem trgu Šentjur,



9. september: otvoritev maneže Konjiškega kluba Blagovna,



15. september: otvoritev ceste v Novi vasi,



16. september: nastop na praznovanju abrahama, Stopče pri Grobelnem,



22. september: otvoritev nove Knjižnice Šentjur,



22. september: nastop na Slavnostni akademiji pobratenih občin,



23. september: piknik v Zgornjem trgu Šentjur,



29. september: otvoritev krožišča v centru Šentjurja,



29. september: nastop ob prazniku Krajevne skupnosti Šentjur – center,



7. oktober: otvoritev novega krožišča in mostu v Gorici pri Slivnici,



14. oktober: nastop na košarkarski tekmi KK Alpos Kemoplast,



22. oktober: nastop za 50. rojstni dan člana Vinka Ljubeja,



4. november: nastop v Mariboru,



11. november: nastop na 50. rojstnem dnevu člana Martina Podgorška,



22. december: otvoritev trgovine Spar v Rogaški Slatini.

Skupaj 30 nastopov in 2 koncerta.85
Z novim letom se je orkestru pridružilo nekaj novih članov, nekaj pa jih orkester
tudi zapustilo. V letu 2007 je orkester imel 61 rednih članov. Redne vaje so še vedno
85
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potekale ob nedeljah dopoldne in so se pričele 14. januarja. Občni zbor je potekal 4.
marca, kjer so bili izvoljeni vsi društveni organi, do sprememb na vodilnih položajih pa
ni prišlo. Konec aprila je orkester nastopil na Jurjevanju, za prvi maj so ponovno izvedli
budnico po celotni Občini Šentjur. Ob Dnevu državnosti so priredili koncert, na katerem
so bili gostje Eva Hren, Šentjurski muzikantje in MeOPZ Skladateljev Ipavcev. 86 Med
poletjem in še v jesenskih mesecih so se člani orkestra večkrat zbrali in pomagali pri
pripravi in obnovitvi novih prostorov ter kasneje še pri selitvi lastnine orkestra v nove
prostore. Po poletnem premoru so septembra pričeli s pripravami na koncert ob koncu
leta. Odločili so se tudi za nov termin vaj; tako so vaje z oktobrom potekale ob petkih,
ob 19. uri. Opravili so tudi intenzivne vaje, 24. in 25. novembra, na Ptuju. V začetku
decembra so nastopili na uradni otvoritvi Centra kulture Gustav, v katerem ima orkester
svoje prostore in vaje še danes. Božično-novoletni koncert so priredili 23. decembra kot
gostje pa so nastopili Urška Arlič, Boštjan Korošec in MPZ Sonce.
V letu 2007 so nastopili še na naslednjih prireditvah:

86



18. marec: Jožefovo, Bistrica ob Sotli,



22. april: nastop na abrahamu,



6. maj: Florjevanje, Planina pri Sevnici,



1. junij: otvoritev gostišča Miran,



8. junij: 20 let ansambla Mikola, Vojnik,



10. junij: nastop na cerkveni procesiji,



16. junij: nastop na Ponikvi,



16. junij: nastop na poroki, Trnovec,



23. junij: nastop ob dnevu državnosti, Kalobje,



7. julij: nastop na abrahamu,



13. julij: nastop ob 30. rojstnem dnevu predsednika Vladimirja Beline,



21. julij: nastop na poroki članice orkestra Barbare Centrih, Dobrna,



21. julij: nastop na 40. letnici, Laško,



25. avgust: nastop na abrahamu,



8. september: nastop ob prazniku Krajevne skupnosti Blagovna,



15. september: nastop ob prazniku borcev NOB, Ponikva,

Glej 5. 4. Izbor koncertov, Koncert ob Dnevu državnosti, 2007.
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22. september: otvoritev šole na Ponikvi in praznik Občine Šentjur



27. oktober: nastop na košarkarski tekmi KK Alpos Kemoplast,



11. november: Martinova nedelja, Ponikva.

Skupaj 20 nastopov in 2 koncerta.87
V začetku leta 2008 se je število članov znova povečalo, število rednih članov je
bilo zdaj 65. Termini vaj so ostali enaki, z vajami pa so pričeli 18. januarja. V letu 2008
so izvedli tudi koncert na Ponikvi z MePZ Sonce, ki je potekal 12. aprila. Ponovno so
poskrbeli za prvomajsko budnico in pridno vadili za zdaj že tradicionalni koncert ob
dnevu državnosti, ki so ga priredili 24. junija. Sledil je poletni premor, ki je trajal do
avgusta. V septembru so imeli večje število vaj, saj so 19. septembra izvedli koncert v
Kulturnem domu Šentjur za Krajevnost skupnost Šentjur – mesto. Po koncertu so
nadaljevali s pripravami na Božično-novoletni koncert, ki so ga priredili 28. decembra z
glasbeno skupino Štajerskih 7. Konec novembra so imeli tudi intenzivne vaje na Ptuju
in še nekaj dodatnih sekcijskih vaj pred koncertom.
V letu 2008 so nastopili še na naslednjih prireditvah:

87



7. januar: nastop v Hruševcu,



26. januar: nastop na biserni poroki, Trobni Dol,



22. februar: proslava za športnika leta 2007,



16. marec: Jožefovo, Bistrica ob Sotli,



5. april: nastop na poroki v Šmarju pri Jelšah,



12. april: nastop na poroki,



16. april: nastop na košarkarski tekmi KK Alpos,



18. april: položitev temeljnega kamna za čistilno napravo v Hruševcu,



26. april: nastop na reviji kozjanskih pevskih zborov,



27. april: nastop na Jurjevi nedelji,



3. maj: otvoritev nove ceste v Grobelnem,



4. maj: nastop na abrahamu, Celje,



9. maj: nastop na zlati poroki,

Evidenca vaj in nastopov za leto 2007.
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22. maj: nastop za praznik Telovo,



7. junij: nastop za Študentski klub mladih Šentjur,



30. avgust: nastop na poroki člana Primoža Hladnika,



11. september: nastop za podjetje Vilkograd,



13. september: otvoritev Športnega parka Ponikva,



20. september: otvoritev krožišča na Proseniškem,



24. september: otvoritev pločnika v Vrbnem,



4. oktober: nastop na košarkarski tekmi KK Alpos,



10. oktober: otvoritev Wellness centra Aspara,



19. oktober: nastop na projektu partnerski držav »Comenius«, Ponikva,



31. oktober: nastop na noči čarovnic, Hotel Žonta Šentjur,



9. november: Martinova nedelja, Ponikva,



22. november: nastop na poroki dirigenta Jurija Hladnika.

Skupaj 26 nastopov in 4 koncerti.88
Pihalni orkester v začetku leta 2009 ni doživel bistvenih sprememb v zasedbi.
Januarja so pričeli s pripravami na mednarodno tekmovanje Flicorno d' Oro, ki je
potekalo 6. aprila v italijanskem mestu Riva del Garda. Pred tekmovanjem so poleg
tedenskih petkovih vaj izvedli še nekaj dodatnih sekcijskih in skupnih vaj. Priredili so
tudi javno generalko, 5. aprila, ki jo je obiskalo več sto gledalcev. Na tekmovanje so se
odpravili z avtobusom in po uspešnem nastopu, osvojili so 4. mesto v svoji kategoriji,
prenočili v bližnjem hotelu. Naslednji dan, 7. aprila, so se odpravili še v bližnji
zabaviščni park Gardaland, ki je bila nagrada za vloženi trud, hkrati pa tudi možnost za
druženje med člani orkestra.89
Po tekmovanju je sledila tradicionalna prvomajska budnica in temeljite priprave
na poletni koncert, ki so ga izvedli 24. junija. Rdeča nit koncerta so bili plesni ritmi,
zato so kot gostje nastopili Folklorna skupina Šentjur in plesalci Plesnega vala Celja. Po
poletnem premoru so nadaljevali z vajami v septembru. Pridružilo se jim je tudi nekaj
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novih članov in orkester je zdaj štel 70 članov. Pričeli so vaditi program za Božičnonovoletni koncert, ki so se ga odločili izvesti dvakrat, saj je v preteklih letih bilo vedno
premalo prostora za vse željne poslušalce. Poleg standardnih vaj so opravili še dodatne
sekcijske vaje in intenzivne vaje na Kopah. Koncerta, 27. in 28. decembra, je skupaj
obiskalo skoraj 3000 poslušalcev, kar je bila velika potrditev dobrega dela orkestra. 90
Kot gostja je nastopila Darja Švajger, ki je z orkestrom odpela nekaj znanih popevk in
šansonov.
V letu 2009 je orkester nastopil še na naslednjih prireditvah:
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22. marec: Jožefovo, Bistrica ob Sotli,



15. april: nastop na košarkarski tekmi KK Alpos,



18. april: nastop na poroki v Vipavi,



25. april: Šentjurjevo,



26. april: Jurijeva nedelja, Zgornji trg Šentjur,



6. maj: 90. obletnica smrti Franja Malgaja,



16. maj: nastop na poroki,



18. maj: nastop na 60. rojstnodnevni zabavi, Celje,



22. maj: nastop na 50. rojstnodnevni zabavi, Hruševec,



6. junij: 30 let Obrtne zbornice Šentjur, Hruševec,



11. junij: nastop na procesiji pri sveti maši, Šentjur,



28. avgust: nastop na veselici v Zgornjem trgu Šentjur,



29. avgust: 80 let gasilstva v Gorici pri Slivnici,



30. avgust: nastop na 50. rojstnodnevni zabavi,



4. september: nastop na 50. rojstnodnevni zabavi,



18. september: otvoritev Čistilne naprave v Hruševcu,



2. oktober: nastop na 50. rojstnodnevni zabavi,



3. oktober: nastop na košarkarski tekmi KK Šentjur,



17. oktober: nastop na 70. rojstnodnevni zabavi ,



24. oktober: nastop na 40. rojstnodnevni zabavi,



7. november: nastop na 50. rojstnodnevni zabavi,



14. november: nastop na 40. rojstnodnevni zabavi člana Damjana Kovačiča,

Osebni pogovor z Vladimirjem Belino.
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15. november: Martinova nedelja, Ponikva.

Skupaj 23 nastopov, 2 koncerta, javna generalka in mednarodno tekmovanje v Italiji.91
Leto 2010 velja za eno najbolj aktivnih v zgodovini orkestra. Prišlo je do odhoda
nekaterih starejših članov, ki pa so jih nadomestili novi člani, pretežno najstniških let.
Termini vaj so ostali enaki, z vajami so pričeli že 8. januarja. Konec aprila so se
udeležili revije pihalnih orkestrov v sklopu Šentjurjevega in čez slab teden izpeljali
prvomajsko budnico. Letni koncert ob Dnevu državnosti so poimenovali Vojna in mir in
ga izvedli skupaj z Združenimi moškimi pevskimi zbori Šentjur.92 Koncert je bil 20.
junija, malce prej kot običajno, saj se je orkester že takoj po koncertu začel intenzivno
pripravljati na svoje gostovanje v Pragi, kamor jih je povabilo Veleposlaništvo
Republike Slovenije v Pragi. Gostovanje je potekalo od 9. do 11. julija.93 Orkester je
odšel na poletni premor, vodilni organi pa so se že začeli pripravljati na zelo delovno
jesen. Z vajami je orkester pričel že konec avgusta, poleg rednih petkovih so izpeljali
tudi kar nekaj dodatnih sekcijskih in skupnih vaj. Tako so 24. septembra izvedli koncert
ob 20. letnici mesta Šentjur v ŠD Hruševec in že dober teden kasneje so v isti dvorani
sodelovali na koncertu ob 15. obletnici OŠ Hruševec. Naslednji dan, 3. oktobra, so
izvedli javno generalko v Glasbeni šoli Celje pred mednarodnim tekmovanjem v
Velenju. Na tekmovanju 9. oktobra so osvojili bronasto plaketo z 75,9 % deležem vseh
točk.94 Po tekmovanju je orkester pričel z intenzivnim delom in vadbo programa za
koncert ob koncu leta. 29. oktobra so sklicali tudi občni zbor, na katerem je bilo
prisotnih 45 članov. Izvolili in potrdili so predstavnike organov orkestra. Do večjih
sprememb ni prišlo, Nataša Aškerc je prevzela funkcijo tajnice, ki jo je prej opravljala
Barbara Centrih. Predsednik je predstavil aktivnosti do konca koledarskega leta in
predlagal organizacijo silvestrovanja, prisotni so oba predloga soglasno sprejeli.
Ponovno so opravili tridnevne intenzivne vaje na Kopah konec novembra. Tokrat so
izvedli Božično-novoletni koncert le enkrat, saj bi ponovitev koncerta predstavljala
prevelik finančni zalogaj za orkester. Koncert je potekal 26. decembra, Športna dvorana
91
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Hruševec pa je bila polna do zadnjega kotička, koncert je obiskalo skoraj 2000 ljudi.95
Ker zadnjih nekaj let ni bilo organiziranega uradnega silvestrovanja v mestu Šentjur, je
31. decembra Pihalni orkester Šentjur organiziral silvestrovanje na Mestnem trgu, na
katerem je nastopil tudi sam.
Poleg omenjenih je orkester nastopil še na sledečih prireditvah:


23. januar: rojstnodnevna zabava za člana Roberta Rakušo,



30. januar: nastop za 50. rojstnodnevni zabavi,



6. marec: nastop na 80. rojstnodnevni zabavi,



21. marec: Jožefovo, Bistrica ob Sotli,



8. maj: nastop na košarkarski tekmi KK Šentjur,



9. maj: Florjevanje, Planina pri Sevnici,



22. maj: nastop na košarkarski tekmi KK Šentjur,



23. maj: nastop na 60. rojstnodnevni zabavi,



29. maj: nastop na 50. rojstnodnevni zabavi,



3. junij: nastop na procesiji pri sveti maši,



21. avgust: 110. obletnica gasilcev v Lokarjah,



27. avgust: 10. obletnica ansambla Unikat,



28. avgust: poroka nekdanje članice Maruše Jančič,



4. september: nastop za upokojence v Dramljah,



11. september: nastop pri Športnem parku Šentjur »Praha po Pragi«, ob razstavi
slik z gostovanja v Pragi,



25. september: nastop na 50. rojstnodnevni zabavi,



23. oktober: nastop na košarkarski tekmi KK Šentjur,



14. november: Martinova nedelja, Ponikva,



3. december: nastop na 50. rojstnodnevni zabavi.

Skupaj 19 nastopov, revija pihalnih orkestrov in godb, pet koncertov, gostovanje v
Pragi, javna generalka in mednarodno tekmovanje v Velenju.96
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Orkester se je v letu 2011 prvič zbral na vajah v petek, 7. januarja, kjer so se
dogovorili o načrtih za prihajajoče leto in pričeli z vajami za junijski koncert. Z novim
koledarskim letom se je orkestru pridružilo še nekaj članov in tako je bilo v orkestru
članov zdaj 74. V mesecu aprilu so sodelovali na Jurjevi reviji pihalnih orkestrov in
godb v Zgornjem trgu v Šentjurju. Tudi leta 2011 ni šlo brez prvomajske budnice, s
katero so obiskali tudi nekaj krajev v občini, kjer do sedaj še niso bili. Odzvali so se tudi
povabilu na dobrodelni koncert Ker nam ni vseeno, kjer so zbirali denar za šentjurska
olimpijca. Za koncert ob dnevu državnosti so pripravili zanimiv program, katerega
rdeča nit je bil muzikal. Znane izbrane točke posameznih muzikalov so ob spremljavi
orkestra zapeli gosti Mojca in Primož Hladnik ter Miha Alujevič. Po poletnem premoru
so se spet zbrali na vajah 26. avgusta, že dva dni kasneje so imeli tudi piknik in zabavno
druženje. Konec septembra so izvedli izredni občni zbor na katerem so sprejeli uradno
spremembo sedeža na naslov Centra kulture Gustav. Sedež je tako sedaj na Ulici
Dušana Kvedra 16, 3230 Šentjur.97 Oktobra so se odzvali na povabilo Izidorja
Pečovnika – Dorija in se odpravili na gostovanje v Berlin. Gostovanje je potekalo od 6.
do 9. oktobra, priredili so en velik koncert slovenskih skladb in še nekaj manjših
nastopov po Berlinu, kjer pa so igrali koračnice.98 Po gostovanju so se nadaljevale
priprave na decembrski koncert, konec novembra so imeli intenzivne vaje na Kopah.
Božično-novoletni koncert je bil 26. decembra v Športni dvorani Hruševec z gostjo
Nušo Derendo. Glede na dober odziv so tudi letos so tudi v letu 2011 priredili
silvestrovanje na Mestnem trgu v Šentjurju.99
V letu 2011 je orkester sodeloval še na naslednjih prireditvah:


7. januar: nastop na 40. rojstnodnevni zabavi,



20. marec: nastop za 40. rojstni dan župana Marka Diacija,



20. marec: Jožefovo, Bistrica ob Sotli,



21. maj: nastop na poroki,



30. julij: nastop na 70. rojstnodnevni zabavi Ludvika Mastnaka – nekdanji
predsednik Ljudske univerze Šentjur,



3. september: nastop na srečanju društev delovnih invalidov,
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3. september: blagoslov strehe na sv. Rozaliji,



9. september: nastop na 50. rojstnodnevni zabavi,



10. september: nastop na Ponikvi,



17. september: nastop v Zgornjem trgu v Šentjurju,



24. september: nastop za 60 let planinskega društva in praznik Občine Šentjur,



1. oktober: nastop na poroki v Ipavčevi hiši,



15. oktober: otvoritev vaškega jedra v Dobrini,



15. oktober: nastop na košarkarski tekmi KK Šentjur,



23. oktober: nastop na 8. vseslovenskem shodu kmetov, Ponikva,



13. november: Martinova nedelja, Ponikva,



4. decembra: nastop na koncertu Ansambla Petka.



28. december: nastop na 50. rojstnodnevni zabavi.

Skupaj 18 nastopov, revija pihalnih orkestrov in godb, gostovanje v Berlinu in trije
koncerti.100
V letu 2012 ni prišlo do večjih sprememb pri številu članov, prvo srečanje
pihalnega orkestra je bilo skupno druženje, ki je potekalo 6. januarja v prostorih
orkestra. Vaje so še naprej potekale ob petkih zvečer. V aprilu so se udeležili srečanja
godb po poteh bivšega kapelnika Vrhovskega Anzeka na Svetini.101 Sodelovali so tudi
na reviji pihalnih orkestrov 22. aprila v Zgornjem trgu v Šentjurju. Glasbeni spomini je
bil naslov koncerta ob Dnevu državnosti, ki ga je priredil Pihalni orkester Šentjur v
Športni dvorani Hruševec.102 Po poletnem oddihu so sledile priprave na tradicionalni
Božično-novoletni koncert, ki so ga izvedli 26. decembra znova v Športni dvorani
Hruševec. Konec novembra so izvedli tudi intenzivne vaje, tokrat v Ribnici na Pohorju.
Tudi tega leta so organizirali silvestrovanje na Mestnem trgu Šentjur, ki se ga je
udeležilo več kot 1000 obiskovalcev.103
V tem letu je orkester nastopil še na spodnjih dogodkih:
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14. januar: nastop na 50. rojstnodnevni zabavi,



3. marec: nastop na 50. rojstnodnevni zabavi,



9. marec: nastop v Glasbeni šoli Celje,



18. marec: Jožefovo, Bistrica ob Sotli,



27. april: nastop na košarkarski tekmi KK Šentjur,



2. maj: nastop na 40. rojstnodnevni zabavi,



6. maj: Florjanovo, Šentjur,



12. maj: nastop na poroki, Trnovec,



7. junij: praznik telovo,



21. junij: nastop na otvoritvi obrtne cone Jug II,



26. julij: nastop na 60. rojstnodnevni zabavi,



25. avgust: otvoritev ceste v Hruševcu,



16. september: nastop na 40. rojstnodnevni zabavi, Šentjur,



21. september: nastop na otvoritvi vrtca v Hruševcu,



14. oktober: 9. Vseslovensko srečanje kmetov na Slomu, Ponikva,



20. oktober: nastop na košarkarski tekmi KK Tajfun,



27. oktober: nastop na 50. rojstnodnevni zabavi, Ponikva,



10. november: otvoritev Trgovskega centra KEA,



18. november: otvoritev vaškega jedra na Ponikvi,



23. november: nastop na Aninem večeru, Prevorje.

Skupaj 20 nastopov, srečanje godb, revija pihalnih godb in orkestrov ter trije
koncerti.104
V letu 2013 je prišlo do zmanjšanja števila članov na 68, vaje pa so še vedno
potekale ob petkih zvečer. Z vajami so tokrat pričeli 1. februarja in izvedli koncert 23.
marca v Celjskem domu.105 Nadaljevali so s pripravami na tradicionalni letni koncert z
naslovom Melodije sonca in morja, ki je se je zgodil 24. junija. V drugi polovici leta
2013 so se člani pripravljali na tradicionalni koncert konec leta in konec novembra
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znova izvedi intenzivne vaje na Ribnici na Pohorju. Gosta na Božično-novoletnem
koncertu sta bila pevca Oto Pestner in Maja Šturm. Ponovno so organizirali
silvestrovanje na prostem v Šentjurju, na katerem pa tokrat niso nastopili.
V tem letu so nastopili še na naslednjih prireditvah:


20. januar: nastop na 40. rojstnodnevni zabavi,



2. februar: nastop za 40. rojstni dan nekdanjega člana Blaža Kovačiča,



19. marec: nastop na 50. rojstnodnevni zabavi,



6. april: nastop na 50. rojstnodnevni zabavi,



13. april: nastop na košarkarski tekmi KK Tajfun,



13. april: nastop za 40. rojstni dan,



1. maj: prvomajska budnica,



1. junij: otvoritev kmetijske zadruge na Ponikvi,



22. junij: nastop na poroki člana Roberta Rakuše,



5. julij: nastop za 70. rojstni dan člana Franca Šusterja,



13. julij: nastop na poroki člana Mirana Šmida,



5. september: nastop na rojstnodnevni zabavi,



7. september: srečanje godb »po Anzekovih poteh«,



13. oktober: Vseslovensko srečanje kmetov na Ponikvi,



19. oktober: nastop za Krajevno skupnost Slivnica,



19. oktober: nastop na košarkarski tekmi KK Tajfun,



2. november: nastop na 70. rojstnodnevni zabavi,



9. november: 1. obletnica trgovskega centra KEA.

Skupaj 17 nastopov, srečanje godb in trije koncerti.106
Leto 2014 je orkester pričel z uvodnim sestankom 3. januarja. Prišlo je tudi
nekaj novih članov, ki so nadomestili odhajajoče. Na začetku leta je orkester imel 65,
redne vaje so pričeli 10. januarja. Konec marca so bili gostje na oddaji Moja Slovenija
na TV Slovenija, že naslednji mesec so z Ansamblom Petka nastopili v oddaji Raketa na
Planet TV. Z njimi so ponovno nastopili na finalu oddaje, ki je potekalo junija v
106

Evidenca vaj in nastopov za leto 2013.

53

Ljubljani. Koncert ob dnevu državnosti je orkester izvedel 24. junija v Športni dvorani
Hruševec. Rdeča nit koncerta je bila filmska glasba predvsem iz slovenskih filmov,
koncert pa so poimenovali Na svoji zemlji.107 Kot gostje so nastopili citrarka Jasmina
Levičar, vokalista Sandra Feketija in Primož Hladnik, OPZ Osnovne šole Planina in
Združeni moški pevski zbori Šentjur. Letošnje leto je za orkester še posebnega pomena,
saj orkester praznuje 80. obletnico obstoja. V začetku avgusta so se odpravili na
gostovanje v Srbijo.108 V začetku oktobra bodo praznovali svojo obletnico in priredili
slavnostni koncert s podelitvijo priznanj svojim članom. Konec leta načrtujejo kar
dvakrat izvesti Božično-novoletni koncert, gostje pa bodo klapa Cambi, Urška Arlič
Gololičič in MPZ Zarja.109
Do avgusta je orkester nastopil še na naslednjih prireditvah:


15. februar: nastop na 40. rojstnodnevni zabavi,



23. marec: Jožefovo, Bistrica ob Sotli,



26. april: nastop za 40. rojstni dan dirigenta Jurija Hladnika,



4. maj: Florjanovo, Šentjur,



24. maj: nastop na košarkarski tekmi KK Tajfun,



13. junij: nastop v sklopu Tedna ljubiteljske kulture po Sloveniji,



29. junij: nastop na srebrni maši Vinka Čonča,



13. julij: nastop na 70. rojstnodnevni zabavi, Virštanj,



18. julij: nastop na abrahamu, Šentjur,



14. avgust: nastop na otvoritvi II. faze čistilne naprave v Hruševcu,



16. avgust: nastop na poroki.
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4. DIRIGENTI
4. 1. FRANC MRAZ
Franc Mraz je bil ustanovitelj in dirigent Kalobške godbe od njenega začetka
leta 1934 in vse do leta 1958. Rodil se je leta 1901 in je preživel večino svojega
življenja v Kostrivnici pri Kalobju. V okolici je bil poznan predvsem pod vzdevkom
Hrastinšek. Glasbeno znanje je pridobil pri Ivanu Ulagi, ki je takrat vodil Svetinsko
godbo. Igral je trobila, najraje trobento in krilnico. Umrl je leta 1958 na Kalobju.110 Po
temeljitem iskanju avtor podrobnejših informacij ni našel.

4. 2. IVAN ULAGA
Ivan Ulaga se je rodil 8. 1. 1910 na Svetini, kot drugi otrok staršema Mariji in
Janezu Ulagi. Bil je poznan predvsem pod vzdevkom Vrhovski Anzek. Otroštvo je
preživel na Svetini, kjer se je tudi šolal. Obiskoval je tudi orglarsko šolo v Celju pri
Karlu Brvarju, kjer je nadgradil svoje znanje glasbene teorije. Že njegov oče je bil
kapelnik Svetinske godbe, pri njem pa je pridobil tudi osnovno glasbeno znanje. Igral je
mnogo različnih instrumentov, primarni instrument pa je bil klarinet. V mladosti je
veliko igral z očetom, kasneje pa je pričel nastopati po širši okolici tudi sam. Igral je na
porokah, obletnicah in praznikih. Bil je član Laške godbe in nasledil očeta kot kapelnika
Svetinske godbe, ki jo je potem vodil več kot 60 let. Opravljal je priložnostna dela
medtem, ko je hodil igrat okoli po vaseh in domačijah. Nekaj časa je delal tudi v
Pivovarni Laško, kasneje pa si je delo našel v Pečovniškem rudniku. Tam je ustanovil
tudi Knapovsko godbo in bil njen kapelnik. Sledil je vpoklic k partizanom, kjer so
slišali za njegovo glasbeno znanje in mu naročili ustanovitev in vodenje godbe znotraj
njihove enote. Godba je prerasla okvire partizanskega odreda in kmalu postala godba
XIV. divizije111 Po vojni se je Ivan vrnil na Svetino in nadaljeval z vodenjem Svetinske
godbe ter igranjem v širši okolici. Pisal je priredbe skladb za svoje godbe, napisal pa je
tudi nekaj svojih: Hribovska koračnica, Naših 110, Ob 80. letnic in Za nas. Poročil se je
110
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z Marico Plojder, s katero sta imela štiri otroke. Tudi njuni otroci so bili glasbeno
nadarjeni in so igrali v Svetinski godbi. Ker je želel Ivan biti blizu svoje družine, si je
našel službo pri celjskem komunalnem podjetju Ceste in kanalizacija, kjer je delal vse
do upokojitve. Na poziv Alojza Perca je pomagal pri nastanku Šentjurske godbe in leta
1968 postal njen kapelnik. Šentjursko godbo je vodil do pomladi leta 1973. Že pred tem
je bil posredno pomemben za ta orkester, saj je glasbeno izobrazil skoraj vse, ki so igrali
v tej godbi še pred njegovim prihodom. Vodenje Svetinske godbe je prevzel njegov sin
Ivan. Umrl je 20. 1. 1995 na Svetini.112

4. 3. VENDELIN VIDEC
Vendelin Videc se je rodil 10. oktobra 1925 v Žičah, zgodnje otroštvo je preživel
v Ločah in se kasneje z družino preselil v Celje. Tam se je vpisal na gimnazijo in se po
maturi izuril za poklic risarja, ki je bil takrat zelo cenjen poklic. Je avtor prvega
turističnega zemljevida Celja. Boril se je tudi na ruski fronti in se po vojni vrnil nazaj v
Celje. Že v otroštvu se je učil igrati mnogo instrumentov, najbolje se je znašel s kitaro
in trobento. Po vojni je bil eden izmed štirih ustanoviteljev Celjskega plesnega orkestra
Žabe, ki danes velja za enega izmed najstarejši amaterskih big bandov v Sloveniji. V
obdobju 1946-1947 in leta 1971 je bil tudi njihov vodja, drugače pa je igral kitaro,
trobento in bas. Za njih je priredil mnogo skladb in bil eden najpomembnejših razlogov,
da se je orkester ohranil v vihravih povojnih letih. V tem orkestru je deloval naslednjih
nekaj desetletij. Bil je tudi član Železničarske godbe Celje in Pihalnega orkestra France
Prešeren, Ansambla Oto Pestnerja starejšega in drugih glasbenih skupin. Kmalu po
vojni je pričel poučevati kitaro in trobila na celjski in žalski glasbeni šoli, kjer je delal
vse do upokojitve. Velikokrat je pomagal kot substitut drugim orkestrom v okolici Celja
in tako je prišel v stik s Šentjursko godbo. Leta 1973 je postal dirigent te godbe in jo
vodil dobra tri leta. V času njegovega vodenja je godba dobila nove uniforme,
instrumente in novince iz glasbene šole. Kot dirigent godbe je skupaj z njo nastopil v
televizijski nadaljevanki o družini Ipavec. V tej godbi je, kljub kratkem času vodenja,
pustil velik pečat. Poznan je bil tudi kot strasten smučar, tekmoval je tudi na nekaterih

112

Osebni pogovor s sinom Ivanom Ulago ml.

56

tekmovanjih, zelo rad se je ukvarjal s fotografijo in zbiranjem fotoaparatov. Danes je
star skoraj 90 let in še vedno živi v Celju.113

4. 4. MARJAN BOŽIČ
Marjan Božič se je rodil 25. marca 1945 v kraju Buttenhausenu v Nemčiji. Svoje
otroštvo je preživel v Celju, kjer se je v glasbeni šoli učil igrati trobila. Šolanje je
nadaljeval na srednji glasbeni šoli v Mariboru in se celo vpisal na Akademijo za glasbo
v Ljubljani, kjer pa je po enem letu študij opustil. Končal je študij na višji upravni šoli
in kmalu je našel svoje delovno mesto na Občini Šentjur, kjer je delal vse do svoje
upokojitve. Leta 1969 je začel igrat pri Železničarski godbi Celje in bil njen član vse do
njenega razpada. Bil je tudi član godbe EMO iz Celja in velikokrat v osemdesetih letih
20. stoletja pomagal mnogim okoliškim godba in orkestrom kot substitut. Tako se je
tudi seznanil s Šentjursko godbo, kjer je na povabilo godbo prevzel leta 1976. V času
njegovega vodenja je orkester pričel tudi z igranjem manj zahtevnih koncertnih skladb.
Leta 1985 so priredili koncert v Kulturnem domu Dobje. Božič si je zadal nalogo, da bi
v godbo privabil nekaj učencev glasbene šole in število godbenikov je počasi naraščalo.
Leta 1986 je sicer predal dirigentsko palico, vendar je ostal njen član kot baritonist. V
godbi je ostal do jeseni leta 2006, ko je prenehal z igranjem zaradi zdravstvenih
razlogov. Za svoje delovanje v ljubiteljski kulturi je leta 1994 prejel tudi Zlato
Gallusovo priznanje za več kot 25-letno delovanje. Sedaj živi z družino v Šentjurju in je
redni obiskovalec koncertov Pihalnega orkestra Šentjur. 114

4. 5. ALOJZ KRAJNČAN
Alojz Krajnčan se je rodil 23. maja 1937 v Ljutomeru, kjer je tudi preživel svoje
otroštvo. V rani mladosti se je naučil igrati violino, harmoniko in trobento. Pri očetu se
je izučil za krojača. Po služenju vojaškega roka v Jugoslovanski ljudski armadi se je
vpisal na Pedagoško akademijo v Mariboru, ki jo je uspešno dokončal. Po diplomi je
113
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pričel igrati trobento v Godbi milice, ki se danes imenuje Policijski orkester. Leta 1967
je postal ravnatelj Glasbene šole v Ormožu. Tam je pričel tudi z vodenjem lokalne
godbe, s katero je dosegel vidne uspehe na tekmovanjih. Tu je deloval osem let in v tem
času delal tudi kot pedagog in vodja različnih zborov. Leta 1975 se je z družino preselil
v Kranj, kjer je pričel učiti v glasbeni šoli in prevzel Pihalni orkester Kranj. V
osemdesetih letih je postal ravnatelj Glasbene šole v Slovenskih Konjicah, kjer je
deloval tudi kot pedagog in ustanovil Mladinski orkester GŠ Slovenske Konjice. Postal
je dirigent Godbe na pihala EMO in leta 1986 prevzel tudi Godbo na pihala Šentjur pri
Celju, ki jo je vodil do leta 1991. Po upokojitvi se je vrnil v Ljutomer in prevzel
tamkajšnji zbor in bil eden izmed ustanoviteljev Prleške godbe Društva upokojencev
Ljutomer. Godba je bila ustanovljena leta 1998, vodil jo je vse do leta 2006. Je tudi
snovalec Martinovih koncertov, ki potekajo novembra, in na katerih sodelujejo vse
kulturne sekcije Društva upokojencev Ljutomer. Napisal je več kot 50 avtorskih del za
zbore in pihalne orkestre, znane pa so predvsem Na Rogli, Obletnica, Konus in druge.
Posnel je tudi kaseto, na kateri so bila izvedena samo njegova avtorska dela. Svoje
aktivno delovanje v društvih je moral leta 2006 prekiniti zaradi slabega zdravja. Umrl je
avgusta 2013, njegovega pogreba pa se je udeležilo veliko število godbenikov številnih
orkestrov, ki jih je vodil.115
4. 6. FRANC ZUPANC
Rodil se je 14. februarja 1939 v Novem mestu. Po vojni se je z družino preselil
na očetov dom v Radečah. Oče je bil dirigent godbe v Radečah in član ljubljanske
železničarske godbe. V družini je bilo šest otrok in vsi so obiskovali glasbeno šolo v
Radečah. Franc se je najprej učil klavir, potem pa je zaradi potreb godbe klavir zamenjal
s klarinetom, ki se ga je začel učiti pri očetu in nato opravil tudi nižjo glasbeno šolo
klarineta. Šolanje je nadaljeval na srednji glasbeni šoli v Ljubljani pri prof. Mihaelu
Gunzeku, ki ga je poučeval tudi, ko se je Franc vpisal na Akademijo za glasbo v
Ljubljani. Med študijem na akademiji se je preselil v Celje in honorarno poučeval pihala
na tamkajšnji glasbeni šoli. Študij na akademiji je zaključil leta 1965 in nadaljeval s
poučevanjem pihal v širši celjski regiji. Pet let je bil dirigent Laške godbe in leta 1969
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prevzel tudi Železarsko godbo v Štorah, ki jo je vodil nadaljnjih 32 let. S spremembami
v zakonodaji je začel poučevati tudi zasebno. Občasno je pomagal bratu pri vodenju
godbe iz Sevnice. Na pobudo občinskih organov občine Šentjur je 8. marca 1992 pričel
z vodenjem Šentjurske godbe. Pod njegovim vodenjem se je godba preimenovala v
Pihalni orkester Šentjur in začela prirejati redne Božično-novoletne koncerte, ki so
danes že tradicionalni. Redno so se začeli udeleževati revij in srečanj pihalnih orkestrov
in godb, odpravili so se tudi na gostovanji na Madžarsko in v Avstrijo. V času
njegovega vodenja je orkester vidno napredoval, pridobil nove koncertne obleke in se
občutno razširil, k čemur je pripomogel Zupanc, ki je v orkester pripeljal mnogo svojih
učencev in z njimi tudi izrazito delal na orkestrski igri. Franc Zupanc je orkester vodil
dobrih enajst let in je dirigentsko palico predal septembra 2003.116

4. 7. JURIJ HLADNIK
Sedanji dirigent Jurij Hladnik se je rodil 26. aprila 1974 v Celju. Svoje otroštvo
in osnovnošolska leta je preživel v Dolah blizu Šentjurja. Nižjo glasbeno šolo iz
klarineta je obiskoval v Šentjurju. Učenje klarineta je nadaljeval na srednji glasbeni šoli
v Mariboru. Leta 1993 se je vpisal na Akademijo za glasbo v Ljubljani pri prof. Alojzu
Zupanu. Študij je končal tri leta kasneje in nadaljeval na podiplomskem študiju ravno
tako pri Zupanu. Študij je dokončal leta 1998. V času šolanja je prejel številne prve
nagrade na tekmovanjih mladih glasbenikov. Svoje znanje je širil tudi na mnogih
seminarjih pri svetovno uveljavljenih profesorjih. Leta 1996 je sodeloval v
mednarodnem orkestru iz Švice. Leta 1998 je bil zaposlen kot basklarinetist v orkestru
SNG Opera in balet Ljubljana. Leta 1994 je začel poučevati pihala na Glasbeni šoli v
Celju, kjer poučuje še danes. Leta 1999 je postal solo klarinetist v Simfoničnem
orkestru RTV Slovenija. Je član številnih komornih zasedb in je sodeloval kot solist s
številnimi mednarodno uveljavljenimi orkestri in zasedbami. Član Pihalnega orkestra
Šentjur je že od leta 1982, kjer je bil vedno pomemben član orkestra in velikokrat
nastopil tudi kot solist. Septembra 2003 je postal dirigent tega orkestra. Z njegovim
prihodom se je orkester zelo pomladil in pričel igrati tudi skladbe zvrsti, ki jih do takrat
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še niso igrali. Z njegovim predanim strokovnim in pedagoškim delom je kakovostna
raven orkestra strmo naraščala. V letih 2009 in 2010 je z orkestrom nastopil tudi na
tekmovanjih, kjer je orkester pustil dober vtis. Poleg vodenja je za orkester priredil ali
aranžiral več kot 50 skladb. Orkester tako sedaj vodi že več kot 10 let.117
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5. KONCERTNO DELOVANJE
5. 1. TEKMOVANJA
Predvsem po letu 2005, ko je nastalo Kulturno društvo Pihalni orkester Šentjur,
je bila vedno bolj prisotna želja po strokovni oceni orkestra, ki jo je seveda najlažje in
najbolj objektivno pridobiti na tekmovanjih. Tako je ob menjavi generacij in pomladitvi
v orkestru prišlo do odločitve o prijavi na tekmovanje.

FLICORNO D'ORO
11. mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov v III. težavnostni kategoriji, 4 – 7.
4. 2009, Riva del Garda v Italiji

Leta 2009 se je orkester odpravil na svoje prvo tekmovanje, ki je potekalo v
Italiji. Orkester je strokovno pripravil in vodil dirigent Jurij Hladnik. Orkester je za
uvodno skladbo izbral Intermezzo iz opere Ksenija skladatelja Viktorja Parme, potem so
izvedli obvezno delo Suite Antique skladatelja Lorenza Puscedduja in delo po lastni
izbiri Greek folk song suite skladatelja Franca Cesarinija.118
Vodja ocenjevalne komisije je bil André Waignein. Za obvezno delo je orkester
prejel 85,33 točk od 100 možnih točk. V prilogi lahko vidimo tudi točke po posameznih
ocenjevalnih kategorijah, največ točk (87) so dobili za usklajenost in ritmičnost,
najmanj (84,5) pa v treh različnih kategorijah, intonaciji, dinamiki in interpretaciji. Za
izbrano skladbo je orkester dosegel 84,5 točk, kjer so bili zopet najuspešnejši v
usklajenosti in ritmičnosti (86 točk), najslabše pa so bili ocenjeni v intonaciji z 82
točkami. Skupaj so za celoten nastop dosegli 84,92 točk od možnih 100 in osvojili 4.
mesto v svoji kategoriji. Zmagovalec kategorije orkester Banda sociale di Zambana je
bil ocenjen z 87,00 točkami.119
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SLOVENIJA 2010
4. mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov v koncertnem igranju, kategorija
C, 7 – 10. 10. 2010, Velenje
Leta 2010 se je orkester udeležil svojega drugega tekmovanja, tokrat v Velenju,
v skoraj enaki zasedbi kot leto prej na tekmovanju v Italiji. Za uvodno skladbo so si
zbrali Gremo na Štajersko skladatelja Emila Glavnika. Sledili sta obvezni skladbi
Pozdravi iz Slovenije Bojana Adamiča in Mazury Rhapsody Alfreda Bösendorferja. Za
izbirno skladbo je orkester izvedel Moment for Morricone skladatelja Ennia
Morriconea. Orkester je dosegel 75,9 % vseh možnih točk, kar je bilo dovolj za
bronasto plaketo. Predsednik žirije je bil mag. Nikolaj Žličar, ki je ocenil orkester z 145
točkami od skupnih 180 možnih (80 %). Največ točk so ocenjevalci podelili v
kategorijah tehnika igre in ritem ter tempo, najmanj pa so jih namenili v kategorijah
dinamika, fraziranje in intonacija.120 Ocenjevalci so v pisnih ocenah pohvalili vidno
število mladih v orkestru in izpostavili potencial za nadaljnji razvoj.121

5.2. GOSTOVANJA V TUJINI
MISCOLC, MADŽARSKA (18. – 20. 8. 1996)
Leta 1996 sta Pihalni orkester Šentjur in šentjurska mažoretna skupina
predstavljala Slovenijo na mednarodnem festivalu godb in mažoretnih skupin v
Miscolcu na Madžarskem, ki je potekal ob 1100. obletnici Madžarske.122 Oblikoval se
je poseben odbor, ki je skrbel za primerno izvajanje priprav in vaj za festival. Odbor so
sestavljali:


Ludvik Mastnak, dipl. soc. – predsednik odbora,



Damjan Kovačič, predsednik godbe – podpredsednik odbora,



Marjan Božič, podpredsednik godbe – član odbora,
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Ivan Selič, tajnik pihalnega orkestra – član odbora,



Ferdinand Frece, član pihalnega orkestra – član odbora,



Danica Kocjan, vodja mažoretne šole – članica odbora.

Odbor se je sestal trikrat in sprejel program dela. Poleg rednih vaj orkestra, so
izpeljali še dvodnevne intenzivne vaje na Rogli, v sklopu katerih sta bila izvedena tudi
dva koncerta, 10. 8. v hotelu Planja na Rogli in 11. 8. na ploščadi v Zrečah. Sodelujoči
na festivalu so se v Miscolc odpravili že v soboto, 17. 8. 1996. V času festivala je
orkester izvedel kar pet javnih nastopov, vse prireditve si je skupaj ogledalo več kot 10
tisoč obiskovalcev. Nastopilo je 31 članov Pihalnega orkestra Šentjur in osemčlanska
mažoretna skupina. Izvajali so predvsem slovensko glasbo in plese ter poželi veliko
zanimanja. Sodelovanje na festivalu so omogočili Ministrstvo za kulturo Republike
Slovenije, Občina Šentjur in podjetniki iz Šentjurja.123
ŠENTPRIMOŽ, AVSTRIJA (6. 6. 1998 in 2. 10. 2004)
Slovensko prosvetno društvo Danica je organiziralo koncert, 6. junija 1998 v
Kulturnem domu Šentprimož. Na koncert je bil povabljen tudi šentjurski pihalni
orkester. Poleg njega so na koncertu še nastopili Singgemeinschaft Turnersee-Stein,
Farna mladina/Pfarrjugend, Otroški in MePZ Danica. Pihalni orkester Šentjur je s
sodelovanjem podprl delovanje slovenske manjšine v Avstriji. Izvedel je:


Ted Huggens: Coral,



Ted Huggens: Sinfonia Clasica,



Auer – Ansbach: Happy polka,



Ivan Prešeren/ V. Štrucl: Pozdrav prijateljem,



Andrew Llyod Webber: Evita.124
V letu 2004 so se ponovno vrnili v Šentprimož, tokrat z zborom Skladateljev

Ipavcev. Srečanje je potekalo zelo sproščeno, godbeniki so tokrat igrali le koračnice iz
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knjižic, v žaru druženja je bila odigrana tudi nogometna tekma. Po končanem druženju
so se še istega dne vrnili domov.125
SAINT FLORENT SUR CHER, FRANCIJA (24. – 28. 5. 2006)

Na pot so se odpravili v sredo, 24. maja, v popoldanskih urah. V Saint Florent
sur Cher so prispeli čez slabih 24 ur, kjer so takoj razveselili mimoidoče s svojim
igranjem na ulici. V času gostovanja so člani orkestra živeli pri gostiteljskih družinah.
Že pred odhodom sta se za namene gostovanja izoblikovali dve komornih zasedbi iz
članov orkestra. Nastala sta trio klarinetov, v katerem so nastopali Jurij Hladnik,
Bernard Belina in Nataša Aškerc, ter trio saksofonov, ki so ga sestavljali Sabina Šolinc,
Žiga Vešligaj in Anže Škornik. Trio klarinetov je nastopil že v četrtek na otvoritveni
razstavi in skupnem druženju. Naslednji dan so igrali ob slavnostnem podpisu Zaprisege
o sodelovanju med mestoma Saint Florent sur Cher in Šentjur. Ogledali so si tudi
kulturne in turistične znamenitosti mesta in njegove okolice. Trio saksofonov je nastopil
na dveh šolah. Zvečer je orkester opravil še kratko vajo in se udeležil zabavnega večera
v centru Aragon, kjer so ponovno zaigrali nekaj koračnic. V soboto so se odpravili na
ekskurzijo v mesto Bourges, zvečer pa so se udeležili plesa v centru Aragon.126
PRAGA, ČEŠKA (9. – 11. 7. 2010)
Pihalni orkester se je v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Slovenije v
Pragi udeležil festivala Prague Foot Summer, ki je potekal v počastitev svetovnega
prvenstva v nogometu. Na festivalu so poleg šentjurskega orkestra nastopili tudi drugi
glasbeniki iz vse Evrope. Na festival se je orkester odpravil v petek, 9. julija. Ob
vmesnih postankih in ogledih nekaterih čeških znamenitostih so prispeli v Prago v
poznih popoldanskih urah. Naslednji dan se je orkester po jutranjem ogledu
znamenitosti odpravil v središče Prage, kjer je potekal njihov koncert. Nastopil je pred
začetkom polfinalnege tekme.127 Z gostjo, pevko Dado Kladenik, so pripravili izbor
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slovenskih popevk, ki je pritegnila mnoge naključne mimoidoče. Sledilo je še večerno
druženje na praških ulicah. V nedeljo so obiskali Karlov most, ki je znano zbirališče
praških umetnikov in Praški grad.128
BERLIN, NEMČIJA (6. – 9. 10. 2011)
Pihalni orkester Šentjur se je v sodelovanju s Slovensko katoliško misijo in z
župnikom Izidorjem Pečovnikom-Dorijem odpravil v Berlin.V Berlinu so pred
nemškem parlamentu odigrali nekaj koračnic, ogledali pa so si Brandenburška vrata,
Državno opero in druge znamenitosti Berlina. V soboto so si dopoldne ogledali še
Berlinski zid, olimpijski stadion, mejni prehod Checkpoint Charlie, dvorec
Charlottenburg in se popoldne odpravili na koncertno prizorišče. Zvečer so izvedli
koncert za slovensko manjšino in druge povabljene. V nedeljo so izvedli še manjši
koncert pred cerkvijo, kjer deluje Izidor Pečovnik, sledila je pot domov, v Šentjur so
prispeli pozno zvečer.129
Program sobotnega koncerta:
1. B.G.Ipavec: Slovenec sem,
2. A. Bösendorfer: Slovenia,
3. M.Sepe: Poletna noč,
4. M.Sepe: Pesem o pomladi in prijateljstvu,
5. E.Glavnik: Al' me boš kaj rada mela,
6. J.Privšek: Kje so tiste stezice,
7. A.Kumar: Dajte, dajte,
8. J.Privšek: Čez Šuštarski most,
9. Bilbi: Hvala za vijolice,
10. Ahačič: Tečejo nitke,
11. I. Prešeren: Čas počitnic,
12. Pešut: Samo ljubezen,
13. J.Privšek: Venček slovenskih popevk,
Dodatka: S. Avsenik: Pastirček in Avsenik potpourri.
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POŽEGA, SRBIJA (1. – 6. 8. 2014)
V začetku avgusta 2014 se je orkester odpravil na gostovanje v Požego, ki je
pobrateno mesto Šentjurja. S seboj so na pot povabili Ansambel Sekstakord, pridružilo
pa se jim je tukaj nekaj potovanja željnih ljudi. Na gostovanje so se odpravili v petek, 1.
avgusta. Dopoldne so obiskali mesto Sarajevo, kjer so si ogledali tamkajšnje
znamenitosti. Svojo pot so nadaljevali do Mokre gore, kjer so se peljali po Šarganski
osmici in si ogledali etno vasico Drvengrad. Zvečer so prispeli v Požego in se nastanili
v tamkajšnjem hotelu. Naslednji dan so si dopoldne ogledali glavne znamenitosti
Požege in popoldne opravili vajo ter pripravili koncertni prostor. Na žalost je koncert bil
prestavljen na naslednji dan zaradi dežja. Kljub slabemu vremenu pa je za odličen
zabaven večer v hotelu poskrbel Ansambel Sekstakord skupaj z nekaj člani orkestra.
Naslednji dan so se odpravili v Gučo, ki je znana predvsem po enem izmed največjih
festivalov trobilcev. Po ogledu mesta in njegovih znamenitosti, so člani orkestra zaigrali
nekaj koračnic v sklopu priprav na bližajoči se festival.130 Zvečer so na Mestnem trgu
Požege izvedli prestavljeni koncert skupaj s povabljenimi gosti. Koncert je privabil kar
nekaj poslušalcev in tudi naključne mimoidoče.
Program koncerta na Mestnem trgu v Požegi:
1. V. S. Avsenik: Gremo na Pokljuko,
2. V. S. Avsenik: Sinje morje, bela jadra,
3. J. Privšek: Venček slovenskih popevk,
4. J. Privšek: Tam, kjer sem doma,
5. J. Privšek: Poljane dom,
6. J. Privšek: Maček v žaklju,
7. J. Privšek: Kje so tiste stezice,
8. T. Domicelj: Vem, da danes bo srečen dan,
9. E. Glavnik: Ciganska zgodba,
10. J. Privšek: Avsenik potpourri,
11. V. Štrucl: Moja dežela.
DODATKA:
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I. Prešeren: Čas počitnic,
R. Smolnikar: Vem, da me rada imaš.

5. 3. IZBOR REVIJ IN SREČANJ
9. srečanje godb oziroma pihalnih orkestrov, Šentjur, 18. 6. 1995
Dirigent: Franc Zupanc
Izvajani program:
1. C. Cori: Naprej,
2. W. Hautwast: The Beatles concert,
3. H. Walter: Instant concert.
10. srečanje pihalnih orkestrov Celjske regije, Prebold, 23. 6. 1996
Dirigent: Franc Zupanc
Izvajani program:
1. P. Scheffer: Man in the moon,
2. V. Štrucl: Lojtrca.
2. medobčinska Jurjeva revija pihalnik orkestrov in godb, Šentjur, 25. 4. 1998
Dirigent: Franc Zupanc
Izvajani program:
1. K. Sorbon: Abba,
2. A. L. Webber: Evita,
3. V. S. Avsenik: Gasilska polka.
4. medobčinska Jurjeva revija pihalnih orkestrov in godb, Šentjur, 29. 4. 2000
Dirigent: Franc Zupanc
Pihalni orkestri Šentjur, Sevnica in Štore so skupaj izvedli sledeči program:
1. J. de Haan: Concerto d' amore,
2. J. de Haan: Queen's park melody,
3. J. de Haan: Free world fantasy,
4. arr. R. Sebregts: Abba gold,
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5. arr. R. Sebregts: Go west,
6. arr. R. Sebregts: The cream of Clapton,
7. M. Fabrizio: Storie di tutti giorni,
8. K. Vlaak: The millenium song,
9. K. Reid: A whiter shade of pale,
10. V. Štrucl: Pozdrav prijateljem.
Dodatki:
V. Štrucl: Židana marela,
V. Štrucl: Lojtrca,
V. S. Avsenik: Na Golici.
5. medobčinska Jurjeva revija pihalnih orkestrov in godb, Šentjur, 21. 4. 2001
Dirigent: Franc Zupanc
Izvajani program:
1. S. McMillan: Summernight Rock,
2. V. Štrucl: Nekaj klinov z lojtrce domačih.
6. medobčinska Jurjeva revija pihalnih orkestrov in godb, Šentjur, 20. 4. 2002
Dirigent: Franc Zupanc
Izvajani program:
1. Auer – Ansbach: Happy polka,
2. J. Nijs: Romantično razpoloženje,
3. S. Avsenik: Slovenski pozdravi.
14. medobmočno srečanje pihalnih orkestrov, Rogaška Slatina, 10. 6. 2000
Dirigent: Franc Zupanc
Izvajani program:
1. arr. A. Waignein: Story,
2. R. Ares: Pomladni čas,


solo: Marjan Božič – bariton,

3. arr. R. Segrebts: Abba gold.
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9. medobčinska Jurjeva revija pihalnih orkestrov in godb, Šentjur, 23. 4. 2005
Dirigent: Jurij Hladnik
Izvajani program:
1. G. in B. Ipavec: Slovenec sem,
2. R. Decancq: Cavalcade,
3. J. Privšek: Maček v žaklju.

5. 4. IZBOR KONCERTOV
1. božično-novoletni koncert, Šentjur, 17. 12. 1993
Dirigent: Franc Zupanc
Gosti: učenci Glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur
1. D. Lorbek: Slovenci,
2. M. Leeman: Mit trompeten und posaunen,
3. K. Pfortner: Hobby time,
4. G. Händel: Menuet,
5. W. Lange: Modern time,
6. W. Hautvast: Romanca,
7. W. Lange: Spirit of youth,
8. T. Huggens: The happy cyclist,
9. V. Landa: Racman Jaka,


solo: Marjan Božič – pozavna,

10. R. Arnic: Tulpen uit amsterdam.
2. božično-novoletni koncert, Šentjur, 17. 12. 1994
Dirigent: Franc Zupanc
Gosti: Ženski pevski zbor Skladateljev Ipavcev Šentjur, mažoretna skupina LU Šentjur
1. V. Štrucl: Pozdravljena Slovenija,
2. J. Werkman: Fantasie,
3. W. Hautvast: Musique a la carte,
4. G. Hammes: Trumpet dreams,


solo: Marjan Videc – trobenta,
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5. J. Wichers: Clarinettisten polka,


solo: Jurij Hladnik – klarinet,

6. H. L. Walters: Instant concert,
7. V. Štrucl: Moja dežela,
8. D. Lorbek: Slovenci,
9. D. Lorbek: Korenjaki,
10. V. Štrucl: Lojtrca.
3. božično-novoletni koncert, Šentjur, 21. 12. 1995
Dirigent: Franc Zupanc
Gosti: Plesna skupina OŠ Ponikva, Harmonikarski orkester Glasbene šole skladateljev
Ipavcev Šentjur, MePZ skladateljev Ipavcev Šentjur, mažoretna skupina LU Šentjur
1. V. Štrucl: Pozdravljena, Slovenija,
2. H. Kolditz: Bella Italia,
3. A. Delbecq: Fantasie duo,
4. A. Popp: Love is blue,
5. L. Caerts: Eviva Espana,
6. Lennon, McCartney: The Beatles,
7. R. Arnic: Tulpen uit amsterdam,
8. R. Puschmann: Michaela,
9. A. Borovička: Ob potoku,
10. K. Mrekut: Kazačok,
11. J. F. Wagner: Drvarska polka,
12. D. Lorbek: Slovenci,
13. V. Štrucl: Lojtrca,
14. D. Lorbek: Korenjaki.

Koncert ob osrednjem slovenskem kulturnem prazniku, Dramlje, 4. 2. 1996
Dirigent: Franc Zupanc
Gosti: Učenci OŠ Dramlje, MPZ Dramlje, ŽPZ Dramlje, Drameljski fantje in mažoretna
skupina LU Šentjur
1. V. Štrucl: Pozdravljena, Slovenija,
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2. H. Kolditz: Bella Italia,
3. A. Delbecq: Fantasie duo,
4. A. Popp: Love is blue,
5. L. Caerts: Eviva Espana,
6. Lenon / McCartney: The Beatles,
7. R. Arnic: Tulpen uit amsterdam,
8. R. Puschmann: Michaela,
9. A. Borovička: Ob potoku,
10. K. Mrekut: Kazačok,
11. J. F. Wagner: Drvarska polka,
12. D. Lorbek: Slovenci,
13. V. Štrucl: Lojtrca,
14. D. Lorbek: Korenjaki.
4. božično-novoletni koncert, Šentjur, 21. 12. 1996
Dirigent: Franc Zupanc
Gosti: Harmonikarski kvartet učiteljev Glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur,
mažoretna skupina LU Šentjur
1. V. Štrucl: Židana marela,
2. R. Beringen: Handelian song,
3. K. Sorbon: Božični zvoki,


solo: Aleš Jug, Matjaž Gaber – trobenti,

4. T. Huggens: Adagietto for flute,
5. T. Huggens: Coffe Serenade,


solo: Primož Bevc,

6. A. Sullivan: The lost chord,


solo: Vinko Lubej – bariton,

7. D. Stratford: Introduction and modern beat,


solo: Marjan Božič – tenor,

8. R. Defoort: Spanish trumpet,


solo: Matej Mastnak – trobenta,

9. R. Defoort: Atribute to Benny Goodman,
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solo: Jurij Hladnik – klarinet,

10. P. Scheffer: Man in the moon,
11. I. Prešeren: Pozdrav prijateljem.

Koncert v KD Ponikva, Ponikva, 23. 2. 1997
Dirigent: Franc Zupanc
Gosti: Mešani komorni zbor Ponikva, mažoretna skupina LU Šentjur
1. V. Štrucl: Židana marela,
2. R. Beringen: Handelian song,
3. K. Sorbon: Božični zvoki,


solo: Aleš Jug, Matjaž Gaber – trobenti,

4. T. Huggens: Adagietto for flute,
5. T. Huggens: Coffe Serenade,


solo: Primož Bevc,

6. A. Sullivan: The lost chord,


solo: Vinko Lubej – bariton,

7. D. Stratford: Introduction and modern beat,


solo: Marjan Božič – tenor ,

8. R. Defoort: Spanish trumpet,


solo: Matej Mastnak – trobenta,

9. R. Defoort: Atribute to Benny Goodman,


solo: Jurij Hladnik – klarinet,

10. P. Scheffer: Man in the moon,
11. I. Prešeren: Pozdrav prijateljem.

Koncert v KD Gorica pri Slivnici, Gorica pri Slivnici, 15. 3. 1997
Dirigent: Franc Zupanc
Gosti: Otroški pevski zbor Gorica pri Slivnici, mažoretna skupina LU Šentjur
1. V. Štrucl: Židana marela,
2. R. Beringen: Handelian song,
3. K. Sorbon: Božični zvoki,


solo: Aleš Jug, Matjaž Gaber – trobenti,
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4. T. Huggens: Adagietto for flute,
5. T. Huggens: Coffe Serenade,


solo: Primož Bevc,

6. A. Sullivan: The lost chord,


solo: Vinko Lubej – bariton,

7. D. Stratford: Introduction and modern beat,


solo: Marjan Božič – tenor,

8. R. Defoort: Spanish trumpet,


solo: Matej Mastnak – trobenta,

9. R. Defoort: Atribute to Benny Goodman,


solo: Jurij Hladnik – klarinet,

10. P. Scheffer: Man in the moon,
11. I. Prešeren: Pozdrav prijateljem.
5. božično-novoletni koncert, Šentjur, 20. 12. 1997
Dirigent: Franc Zupanc
Gosti: mažoretke LU Šentjur
1. T. Huggens: Choral,
2. V. Bellini: Koncert za klarinet,


solo: Jurij Hladnik – klarinet,

3. T. Huggens: Sinfonia classica,
4. arr. J. Treves: Andrew Lloyd Webber portrait,
5. arr. J. Bocook: Dances with the wolves,
6. A. L. Webber: Dont cry for me Argentina,
7. Auer – Ansbach: Happy polka,
8. M. Kozina: Kekec,
9. I. Prešeren: Pozdrav prijateljem.

Novoletni koncert, Dobje, 18. 1. 1998
Dirigent: Franc Zupanc
Gosti: Mladinski pevski zbor Dobje
10. T. Huggens: Choral,
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11. V. Bellini: Koncert za klarinet,


solo: Jurij Hladnik – klarinet,

12. T. Huggens: Sinfonia classica,
13. arr. J. Treves: Andrew Lloyd Webber portrait,
14. A. L. Webber: Dont cry for me Argentina,
15. Auer – Ansbach: Happy polka,
16. I. Prešeren: Pozdrav prijateljem,
17. V. Štrucl: V logu,
18. S. Avsenik: Gremo na Gorenjsko.

Koncert v KD Gorica pri Slivnici, 21. 3. 1998
Dirigent: Franc Zupanc
Gosti: Plesna skupina OŠ Slivnica, OPZ OŠ Slivnica, ŽPZ KD Gorica
1. T. Huggens: Choral,
2. J. de Haan: Concerto d'amore,
3. T. Huggens: Sinfonia classica,
4. A. L. Webber: Dont cry for me Argentina,
5. V. Štrucl: V logu,
6. Auer – Ansbach: Happy polka,
7. I. Prešeren: Pozdrav prijateljem,
8. S. Avsenik: Gremo na Gorenjsko.

Božično-novoletni koncert, Šentjur, 19. 12. 1998
Dirigent: Franc Zupanc
Gosti: Mešani komorni pevski zbor Živila Kranj
1. arr. L. Foster: The story,
2. S. de Yradier: La Paloma,
3. B. Kaempfert: Spanish eyes,
4. Morali / Belolo / Willis: Go west,
5. M. Jackson: Heal the world,
6. O. M. Schwarz: Wings of freedom,
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7. K. Reid: A whiter shade of pale,
8. D. Hrušovar: Marie,
9. I. Berlin: White Christmas,
10. V. Štrucl: Pozdrav prijateljem.
7. božično-novoletni koncert, Šentjur, 18. 12. 1999
Dirigent: Franc Zupanc, tri skladbe je prvič dirigiral tudi Sebastijan Jug
1. R. van Beringen: Barocco,
2. K. Vlaak: The millenium song,
3. J. de Haan: Free world fantasy,
4. arr. R. Segrebts: The cream of Clapton,
5. arr. N. Studnitzky: Uberall bluhen rosen,
6. A. Menken: Pocahontas,
7. R. Ares: Springtime,


solo: Marjan Božič – pozavna,

8. J. de Haan: Queen's park melody,
9. J. Tempest: The final countdown,
10. I. Prešeren: Pozdrav prijateljem.

Koncert v Mladinskem centru Celje, Celje, 21. 1. 2000
Dirigent: Franc Zupanc
1. K. Vlaak: The millenium song,
2. K. Reid / G. Broker: A whiter shade of pale,
3. M. Jackson: Heal the world,
4. arr. R. Segrebts: The cream of Clapton,
5. arr. N. Studnitzky: Uberall bluhen rosen,
6. R. Ares: Springtime,


solo: Marjan Božič – pozavna,

7. J. de Haan: Queen park melody,
8. arr. R. Segrebts: Go west,
9. J. Tempest: The final countdown,
10. D. Stratford: Friends for life.
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Koncert Pihalnega orkestra Šentjur in Mešanega komornega zbora Ponikva,
Ponikva, 11. 3. 2000
Dirigent: Franc Zupanc
1. K. Vlaak: The millenium song,
2. K. Reid / G. Broker: A whiter shade of pale,
3. M. Jackson: Heal the world,
4. arr. R. Segrebts: The cream of Clapton,
5. arr. N. Studnitzky: Uberall bluhen rosen,
6. R. Ares: Springtime,


solo: Marjan Božič – pozavna,

7. J. de Haan: Queen park melody,
8. arr. R. Segrebts: Go west,
9. J. Tempest: The final countdown,
10. D. Stratford: Friends for life.

8. božično-novoletni koncert, Šentjur, 22. 12. 2000
Dirigent: Franc Zupanc in Sebastijan Jug
Gosti: Mešani pevski zbor sv. Jakob
1. D. Lorbek: Štajerska,
2. J. de Haan: Yellow mountains,
3. arr. J. de Haan: Sveta noč,
4. V. Parma: Intermezzo iz opere Ksenja,
5. R. Beck: Spanish castles,
6. arr. J. Christensen: Božič na deželi,
7. arr. R. Sebregts: Abba gold,
8. arr. A. Waignein: Story,
9. W. Robinson: Brazilska polka,
10. I. Prešeren: Pozdrav prijateljem.
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9. božično-novoletni koncert, Šentjur, 22. 12. 2001
Dirigent: Franc Zupanc
Gosti: MPZ skladateljev Ipavcev Šentjur
1. J. S. Bach: Arioso,
2. T. Huggens: Symphony of praise,
3. Poger Dehaye – Geroday: Poker d'as,
4. J. Nijs: Mood romantic,
5. E. John: The lion king,
6. A. L. Webber: Jesus christ superstar,
7. Vangelis: Conquest of paradise,
8. H. Mancini: A tribute to Henry Mancini,
9. V. Štrucl: Šopek domačih.
Koncert v počastitev slovenskega kulturnega praznika, Dobje, 8. 2. 2002
Dirigent: Franc Zupanc
Gosti: Mešani nonet Grič
1. J. S. Bach: Arioso,
2. T. Huggens: Symphony of praise,
3. J. Nijs: Mood romantic,
4. Auer – Ansbach: Happy polka,
5. R. Bek: Spanish castles,
6. H. Mancini: A tribute to Henry Mancini,
7. V. Štrucl: Šopek domačih,
8. V. S. Avsenik: Slovenski pozdravi.
10. božično-novoletni koncert, Šentjur, 21. 12. 2002
Dirigent: Franc Zupanc
Gosti: Mešani nonet Grič
1. R. van Beringen: Handelian song,
2. H. van Lijnschooten: Rhapsody from the low countries,
3. I. Berlin: White Christmas,
4. G. Verdi: Triumph iz opere Aida,
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5. W. Hautwast: Elvis selection,
6. B. Adams: I do it for you,
7. D. McLean: American pie,
8. G. O'Sullivan: Matrimony,
9. arr. J. de Haan: Sveta noč,
10. V. S. Avsenik: Valčkov pozdrav.
Koncert Pihalnega orkestra Šentjur in MPZ Slivnica, Gorica pri Slivnici, 13. 3.
2004
Dirigent: Jurij Hladnik
1. J. Skrašek: Moja domovina,
2. P. Bigot: Musique pour un anniversaire,
3. J. de Haan: Crazy music in the air,
4. A. Waignein: A tribute to Lionel,


solo: Bernard Belina – klarinet,

5. A. L. Webber: The phantom of the Opera,
6. V. Štrucl: Fantovska,
7. J. W. Stole: I will follow him,
8. L. Gistel: Fiesta della costa,
9. J. Naulais: Attention a la marche,
10. V. S. Avsenik: Iz Bohinja,
11. V. Štrucl: Pivo in cvetje

Slavnostni koncert ob 70. obletnici delovanja šentjurske godbe, Šentjur, 19. 12.
2004
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: ŽPZ in MPZ skladateljev Ipavcev Šentjur, MePZ Zarja Šentvid pri Planini,
MePZ Sv. Jakob in MePZ Sonce Ponikva
1.

G. in B. Ipavec: Slovenec sem,

2.

A. Waignein: Dynamic fantasy,

3.

E. Seibert: Warriors three,
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solo: Gregor Gubenšek, Boštjan Jager in Matej Mastnak – trobente,

4.

M. Sepe: Med iskrenimi ljudmi,

5.

J. Ježek: Bugatti step,


solo: Bernard Belina, Matjaž Vodišek, Metka Krsnik, Sebastijan Jug –
klarineti,

6.

G. Gershwin: George Gershwin in concert,

7.

Vangelis: Conquest of paradise,

8.

G. Verdi: Zbor ciganov iz opere Trubadur,

9.

G. Verdi: Zbor sužnjev iz opere Nabucco,

10.

B. Smetana: Koračnica iz opere Prodana nevesta,

11.

E. Moriccone: Moment for Moriccone.

Poletna noč, Šentjur, 1. 7. 2005
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: vokalna skupina Cantemus, Dada Kladnik, Anžej Dežan
1.

N. Kalogjera: Ljubljanski zvon,

2.

M. Sepe: Poletna noč,

3.

D. Porenta: 30 let,

4.

A. Soss: V Ljubljano,

5.

J. Privšek: Cifra mož,

6.

J. Privšek: Zato sem noro te ljubila,

7.

J. Robežnik: Na vrhu nebotičnika,

8.

M. Sepe: Ptičje strašilo,

9.

J. Privšek: Mati, bodiva prijatelja,

10.

T. Hruševar: Dan ljubezni,

11.

S. Štingl: Vrača se pomlad,

12.

B. Lesjak: Ne čakaj na maj,

13.

M. Sepe: Zemlja pleše,

14.

J. Privšek: Maček v žaklju.
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Božično-novoletni koncert, Šentjur, 26. 12. 2005
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Ana Plemenitaš
1.

J. Grain: Brass-joker,

2.

F. L. Frank: Overture for brass,

3.

J. Beal: Jingle bell rock,

4.

J. Fucik: Florentiner Mars,

5.

T. Huggens: New Baroque suite,

6.

H. Schelcke: Feierbend,

7.

L. Anderson: A Christmas festival,

8.

B. Adamič: Cik-cak,

9.

J. Strauss: Kaiserwalzer,

10.

J. Strauss: Tritsch-tratsch polka,

11.

J. Privšek: Slovenski venček št. 1.

Koncert ob dnevu državnosti, Šentjur, 25. 6. 2006
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Boštjan Dermol, Dada Kladenik, OPZ Planina pri Sevnici
1. M. Kozina: Na svoji zemlji,
2. H.Ashman / A. Menken: Beauty and the beast,
3. H. Mancini: The pink panther,
4. R. Kraft: Beautiful maria of my soul,
5. G. Moroder: Flashdance,
6. J. Williams: Indiana Jones selection,
7. V. Štrucl: Gremo v kino,
8. N. Rota: Godfather,
9. D. Barry: The best of Bond,
10. D. Tanner: La bamba,
11. J. Farrar: You're the one that I want,
12. J. Kander: New York, New York.
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Božično-novoletni koncert, Šentjur, 26. 12. 2006
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: kvartet Akord
1.

E. Glavnik: Parapapa,

2.

J. Bach: Vater und sohn,


solo: Damjan Kovačič – tuba, Iva Kovačič – piccolo,

3.

J. Marks: Rudolph, the red-nosed reindeer,

4.

V. S. Avsenik: Spomin,

5.

J. Offenbach: Orfej v podzemlju (uvertura),

6.

F. Cesarini: Greek folk song suite,

7.

A. Bösendorfer: Mazury rhapsody,

8.

V. Monti: Czardas,

9.

Trad.: Ko angeli zapojo,

10.

Trad.: rushishe sher in hava nagila,

11.

E. Glavnik: Ciganska zgodba.

Koncert ob dnevu državnosti, Šentjur, 24. 6. 2007
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Eva Hren, Mešani odrasli pevski zbor skladateljev Ipavcev, Šentjurski muzikanti
1. Ko je urca polnoči,
2. M. Muzetič: Po jezeru,
3. J. Gregorc: Zrejlo je žito,
4. M. Muzetič: Venci vejli,
5. E. Glavnik: Al' me boš kaj rada mela,
6. A. Kumar: Dajte, dajte,
7. venček napitnic,
8. Šentjurski muzikanti: Franc Šuster marš,
9. Šentjurski muzikanti: Vsaki bor se maje,
10. Šentjurski muzikanti: Koroške viže,
11. J. Privšek: Kje so tiste stezice,
12. J. Privšek: Latino venček.
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Božično-novoletni koncert, Šentjur, 23. 12. 2007
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Urška Arlič, Boštjan Korošec, Mešani pevski zbor Sonce
1. J. Renard: Que je t'aime,
2. J. Strauss: Annen polka,
3. J. Strauss: Rože z juga,
4. V. Landa: Racman Jaka in pozavna,


solo: Benjamin Cerkvenik in Lovro Žgajner – pozavni,

5. T. Hoshide: A Christmas carol fantasy,
6. R. Golob: Godba gre v vesolje,
7. G. Bizet: Preludij in Toreadorsong iz opere Carmen,
8. F. Lehar: Ples iz Vesele vdove,
9. F. Lehar: Villia aria Hanne iz operete Vesela vdova,
10. E. Kalman: Duet Sylvie in Edwina iz operete Kneginje Čardaša,
11. G. Verdi: Napitnica iz opere Traviata,
12. J. Strauss: Na lovu.
Koncert ob dnevu državnosti, Šentjur, 24. 6. 2008
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Žurdov
1. Nude: Ši'z d bes,
2. N. Studnitzky: Joe Cocker live,
3. F. Mercury: Bohemian rhapsody,
4. F. Mercury: We are the champions,
5. J. Tampest: The final countdown,
6. C. Santana: Europa,
7. L. Casucci: Just a gigolo,
8. S. Toshihiko: Deep Purple medley,
9. Žurdov: Dolga pot,
10. Žurdov: Lalalaj.
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Božično-novoletni koncert, Šentjur, 28. 12. 2008
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Štajerskih 7
1. J. Barnes: Eisenhower centennial,
2. R. Allmend: Doppelten dings,
3. D. Sostakovitch: The second waltz,
4. J. Strauss: Feuerfest,
5. J. de Haan: Oregon,
6. R. Smolnikar: Vem, da me rada imaš,
7. arr. Albert Završnik: Božični venček,
8. arr. L. Krajnčan: Gospel medley,
9. R. Allmend: Im postwagen,
10. R. Smolnikar: Pesem zvonov,
11. Štajerskih 7: Čuj ti – mi Štajerci,
12. V. S. Avsenik: Avsenik potpourri,
Dodatki:
J. Strauss: Grom in blisk,
J. Strauss: Radetzky march.
Koncert ob dnevu državnosti, Šentjur, 24. 6. 2009
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Maja Šturm, Folklorna skupina Šentjur, plesalci Plesnega vala Celja.
1. H. Burkat: Henček pleše polko, valček, boogie,
2. A. Soss: V Ljubljano,
3. H. Mancini: Moon river,
4. D. Shostakovich: The second waltz,
5. N. Tailor: El Choclo,
6. V. S. Avsenik: V gozdni samoti,
7. P. Marquina: Espana Cani,
8. R. Kraft: Beautiful Maria,
9. T. Domicelj/J. Privšek: Vem, da danes bo srečen dan ,
10. M. Freedman: Rock around the clock,
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11. Moroder: What a Feeling,
12. J. Offenbach: Can-can (iz uverture Orfej v podzemlju).
Božično-novoletni koncert, Šentjur, 27. in 28. 12. 2009
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Darja Švajger
1. J. van der Roost: Arsenal,
2. E. Waldteufel: The Skaters waltz,
3. P. Iturralde: Pequena czarda,


solo: Žiga Vešligaj – saksofon,

4. E. Glavnik: Sveti trije kralji,
5. F. Cesarini: Caucasian sketches,
6. N. Studnizky: Uberall bluhen rosen
7. L. Louigui: La vie en rose,
8. E. Teitelbaum: Konja si bom kupil,
9. F. Milčinski: Ježek potpourri,
10. J. Privšek: Šuštarski mos,
11. J. Strauss: Die fledermaus,
12. J. Strauss: Freikugeln.
DODATKI:
J. Pierpoint: Jingle bells
I. Berling: White Christmas
J. Strauss: Radetzky Marsch
Koncert ob dnevu državnosti – Vojna in mir, Šentjur, 20. 6. 2010
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Združeni moški pevski zbori Šentjur pod vodstvom Matevža Goršiča
1. E. Elgar: Pomp and the circumstances, no. 1,
2. M. Kozina: Na svoji zemlji,
3. K. Pahor: Na juriš,
4. M. Bor: Hej, brigade,
5. S. M. Špik: Pesem XIV. Divizije,
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6. K. Pahor: Komandant Stane,
7. Počiva jezero v tihoti,


vokal: Iva Kovačič,

8. Kaj ti je deklica,


vokal: Iva Kovačič,

9. H. Zimmer: Gladiator,
10. G. Miller: Glenn Miller Medley,
11. P. I. Čajkovski: Overture 1812.
Dodatki:
J. P. Sousa: The stars and stripes forever,
F. Pomikalo: Narodni heroji.
Božično-novoletni koncert, Šentjur, 26. 12. 2010
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Anja Bukovec, Klara Toplak
1. V. Lingo: Band on parade,
2. J. van der Roost: Rikudim,
3. J. Williams: Theme from Schindler's list,
4. M. Simič: Cigančica,
5. G. I. Dinicu: Lastavica,
6. F. Kreisler: Liebeslied,
7. E. Bernstein: Sedem veličastnih,
8. J. Bettis: One moment in time,
9. I. Ivanovici: Donauwellen,
10. J. Pierpont: Jingle bells,
11. H. C. Lumbye: Champagner galopp,
12. V. S. Avsenik: Sinje morje – bela jadra,
13. R. Eilenberg: Petersburber schlittenfahrt.
Dodatki:
R. Smolnikar: Verjemi in zaupaj,
V. S. Avsenik: Pastirček,
J. Strauss: Radetzky Marsch.
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Koncert ob dnevu državnosti, Šentjur, 25. 6. 2011
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Mojca Hladnik, Primož Hladnik, Miha Alujevič
1. A. L. Webber: Phantom of the Opera,
2. A. L. Webber: All I ask of you,
3. J. Kander: Chicago,
4. J. Kander: And all that jazz,
5. J. Kander: Nowadays,
6. F. Loewe: My fair lady,
7. F. Loewe: On the street where you live,
8. F. Loewe: I could have danced all night,
9. L. Bernstein: Somewhere,
10. L. Bernstein: Tonight,
11. L. Bernstein: West side story.
Dodatki:
V. S. Avsenik: Slovenija,
L. Bernstein: West side story – Mambo.
Božično-novoletni koncert, Šentjur, 26. 12. 2011
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Nuša Derenda
1. J. Barnes: Alvamar ouverture,
2. A. Bösendorfer: Slovenia,
3. A. Reed: Concertino za marimbo, 3.st. toccata,


solo: Peter Tovornik – marimba,

4. J. Strauss: Meet the bat,
5. J. Privšek: Venček slovenskih popevk,
6. M. Sepe: Vzameš me v roke,
7. V. S. Avsenik: Melodije bratov Avsenik,
8. I. Berlin: Naj sneži,
9. J. Strauss: Persian march,
10. M. Vlašič/P. Greblo: V ogenj zdaj obleci me / Noe noe / Energy,
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11. R. Pešut: Samo ljubezen.
Dodatki:
I. Prešeren: Čas počitnic,
F. Gruber: Sveta noč,
J. Strauss: Radetzky Marsch.
Koncert ob dnevu državnosti, Šentjur, 25. 6. 2012
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Martina Zapušek, Urška Pevec, zbor Sonček
1.

V. S. Avsenik: Spomin,

2.

A. M. Slomšek: Vinska trta,

3.

V. S. Avsenik: Moj rodni kraj,

4.

V. S. Avsenik: Tam, kjer murke cveto,

5.

V. S. Avsenik: Z Avseniki na plesni turnir (I. skladba) – Če te Gorenjc povabi ,

6.

V. S. Avsenik: Čez zelene trate,

7.

V. S. Avsenik: Z Avseniki na plesni turnir (II. skladba) – Gremo na Gorenjsko,

8.

V. S. Avsenik: Melodije bratov Avsenik,

9.

V. S. Avsenik: Z Avseniki na plesni turnir (III. Skladba) – Nasvidenje,

10. V. S. Avsenik: Veselje klarinetov,
11. V. S. Avsenik: Gremo na Gorenjsko,
12. V. S. Avsenik: Sinje morje, bela jadra,
13. V. S. Avsenik: V Mozirskem gaju.
Dodatki:
V. S. Avsenik: Avsenik potpourri,
V. S. Avsenik: Slovenija, od kod lepote tvoje,
V. S. Avsenik: Z Avseniki na plesni turnir (IV. skladba) – Gorenjska polka.

Božično-novoletni koncert, Šentjur, 26. 12. 2012
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Miha Alujevič, ansambel Unikat
1. J. Fucik: Florentiner marš,
2. J. De Haan: Virginia,
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3. J. B. Arban: Variations sur le carnival de venise,


solo: Urban Kolar – trobenta,

4. E.Glavnik: Pohod škratov,
5. V.Štrucl: Ježek potpourri,
6. F.Suppe: Lahka konjenica,
7. J.Strauss: Egipčanski marš,
8. J.Strauss: Im krapfenwaldl,
9. J.Strauss: Tik-tak,
10. Unikat: Najin božič,
11. T. Hrušovar: Dan ljubezni,
12. J.Privšek: Privšek potpourri.
Dodatki:
E. Teitelbaum: Konja si bom kupil,
J. Strauss: Radetzky Marsch.
»Pozdrav pomladi«, koncert v dvorani Celjskega doma, Celje, 23. 3. 2013
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Mojca Hladnik, Primož Hladnik, Miha Alujevič, Štajerskih 7
1. V. S. Avsenik Spomin,
2. S. Stingl: Vrača se pomlad,
3. R. Smolnikar: Slovenski kruh,
4. Gospel Medley,
5. Štajerskih 7: Čuj ti, mi Štajerci,
6. R. Smolnikar: Pesem zvonov,
7. M. Kozina: Kekec,
8. Kje so tiste stezice,
9. Gibonni: Cesarica,
10. B. Žuvela: Vela Luka,
11. J. Kander: Chicago,
12. J. Kander: And all that jazz,
13. A . L. Webber: All I ask of you,
14. G. Verdi: Traviata – napitnica.
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Dodatki:
E. Teitelbaum: Konja si bom kupil,
I. Prešeren: Čas počitnic.
Koncert ob dnevu državnosti »Melodije sonca in morja«, Šentjur, 24. 6. 2013
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Kvartet Cabaret, Maja Šturm
1. E. Glavnik: Primorska koračnica,
2. E. Glavnik: Biseri Ohridskega jezera,
3. F. Cesarini: Greek folk song suite,
4. M. Sepe: Ribič, ribič me je ujel,
5. Hering / Pestner: Zaljubljena v Portorož,


MALI PIHALNI ORKESTER

dirigent: Matej Mastnak

6. Dalmatinski potpourri,
7. V. Coce: Ribari,
8. Da te mogu pismom zvati,
9. Z. Runjič: Skalinada,
10. B. Manilow: Copacabana,
11. D.Mislej: Lahko noč, Piran.
DODATKI:
Gibonni: Cesarica,
I. Prešeren: Čas počitnic.
Božično-novoletni koncert, Šentjur, 26. 12. 2013
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Maja Šturm, Oto Pestner
1. J. P. Sousa: Washington post,
2. J. de Haan: The saint and the city,
3. A. Fürstenau: Rondo brilliante,



solo: Kaja Romih, Monika Volarič – flavti,

MALI PIHALNI ORKESTER

dirigent: Matej Mastnak

4. P. Lincke: Berliner luft,
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5. J. Strauss: Pizzicato polka,
6. P. Tovornik: Sois hermosas, Las Caravancas,
7. J. Privšek: Ciganska kri,
8. J. Privšek: Mati bodiva prijatelja,
9. M. Newbury: An American trilogy,
10. J.Strauss: Banditten-galopp,
11. J. Privšek: Silvestrski poljub.
Dodatki:
F. Gruber: Sveta noč,
J. Strauss: Radetzky Marsch.
Koncert ob dnevu državnosti »Na svoji zemlji«, Šentjur, 24. 6. 2014
Dirigent: Jurij Hladnik
Gosti: Jasmina Levičar, Sandra Feketija, Primož Hladnik, OPZ OŠ Planina pri Sevnici,
Združeni moški pevski zbori Šentjur
1. M. Kozina: Na svoji zemlji,
2. E. Glavnik: Koroška rapsodija,
3. B. Ipavec: Domovini,


MALI PIHALNI ORKESTER

dirigent: Nataša Aškerc

4. U. Koder: Cvetje v jeseni,
5. V. Kreslin: Namesto koga roža cveti,
6. M. Vodopivec: Kekčeva pesem,
7. B. Adamič: Jara gospoda,
8. Kaj ti je deklica,
9. J. Golob: Prisluhni školjki,
10. V. Štrucl: Gremo v kino.
Dodatki:
B. Lesjak: Ne čakaj na maj,
E. Glavnik: Pustna.
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6. DEJAVNOSTI IN SEKCIJE ORKESTRA
6. 1. NOTNI ARHIV
Do prihoda dirigenta Franca Zupanca je bil notni arhiv manj številčen,
koncertnih skladb je bilo okoli 50.131 Vse note so bile skrbno zbrane v eni mapi,
orkester je namreč igral predvsem koračnice iz urejenih knjižic, ki so jih imeli člani
shranjene doma ali v prostorih orkestra. Danes so vse knjižice zbrane in hranjene v
godbenih prostorih. Do sedaj so godbeniki uporabljali že več kot šest različnih knjižic,
ene izmed njih so tudi žalne knjižice, v katerih so zbrane vse žalostinke, ki so se igrale
na pogrebih. Po prihodu Franca Zupanca se je začel arhiv večati in tako so note,
predvsem koncertne skladbe, začeli shranjevati v omaro, ki je bila v vadbenem prostoru.
V obdobju med leti 1992 in 2001 je orkester nakupil 144 novih koncertnih skladb.132 Za
arhiv sta takrat skrbela dirigent in izvoljeni arhivar. Notni arhiv se je leta 2007 skupaj z
orkestrom preselil na novo lokacijo v Center kulture Gustav. Note so bile zbrane v mape
skupaj po posameznih skladbah in shranjene v dve leseni omari. Obseg arhiva je ob
nastanku Kulturnega društva Pihalni orkester Šentjur obsegal nekje okoli 150 skladb in
se je do danes zelo povečal, posledično so za potrebe arhiva dodali še eno omaro. Ob
hitrem večanju notnega gradiva je bilo večino skladb še arhivsko neobdelanih, zato je
avtor diplomskega dela za potrebe te diplomske naloge notno gradivo v celoti znova
pregledal in tudi arhiviral. Izdelal je tudi digitalno tabelo, ki jo lahko godbeniki redno
uporabljajo ob iskanju po notnem arhivu. Večina koračnic, valčkov in polk je del
knjižic, iz katerih godbeniki igrajo na prireditvah in dogodkih še danes. Več kot dvajset
skladb, ki so bile vidno dotrajane in z manjkajočimi partiturami (skupen zapis vseh
glasov) ali parti (posamezni glasovi), avtor dela ni vpisal v arhiv, jih je pa zbral v
enotno arhivsko mapo. Celotni arhiv obsega skoraj 900 del in je številčno označen po
mapah ter zložen v omare.
Število skladb glede na zvrst:

131
132



himne in tradicionalne: 19,



koračnice: 273,

Osebni pogovor z Marjanom Božičem.
Seznam kupljenih koncertnih skladb med leti 1992 in 2001.
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koncertne skladbe: 251,



polke, venčki, potpourri in druge zabavne skladbe: 245,



valčki: 33,



žalne koračnice (žalostinke): 42.

6. 2. INSTRUMENTARIJ
Do leta 1968 so imeli člani večinoma lastne instrumente, nekaj pa so jih
pridobili nazaj tudi od nekdanjih članov. Na žalost je bilo kar nekaj vrnjenih
instrumentov pokvarjenih in neuporabnih. Čez nekaj časa so prišli do denarja in kupili
instrumente od Železničarske godbe v Celju, ki so tedaj kupili nove instrumente in so
posledično lahko stare instrumente prodali. Večina instrumentov je bila takrat uglašena
še v visoki (dunajski) uglasitvi, kar je kasneje povzročalo probleme ob skupnem igranju
z novejšimi instrumenti.133 V osemdesetih letih so v manjšem številu kupovali
instrumente na Češkem in kmalu so z njimi nadomestili starejše. Stanje in število
instrumentov se ni bistveno spremenilo vse do nastanka pihalnega orkestra.134 S
pomočjo Ljudske univerze Šentjur je orkester v devetdesetih letih nakupil kar nekaj
novih glasbil, predvsem znamke Jupiter, nekaj jih je v uporabi še danes. V zadnjih letih
se je število instrumentov precej povečalo, tudi zaradi boljše finančne podpore
orkestru.135 Povečalo se je predvsem število trobil in tolkal, ki so bila nujno potrebna za
razvoj celovitega tolkalskega sestava.
Za namen diplomskega dela je avtor izdelal popis instrumentov, razviden iz
preglednice.

INSTRUMENT
Pozavna
Bariton
Bariton
Trobenta
Trobenta
Tuba

ZNAMKA
Jupiter
Jupiter
Yamaha
Jupiter
Yamaha
Jupiter

133

Osebni pogovor z Alojzem Percom.

134

Osebni pogovor s Ferdinandom Frecetom st.

135

Osebni pogovor s Francem Zupancom.

UGLASBITEV
B
B
B
B
B
B
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ŠT. KOSOV
2
4
3
2
2
2

Tuba
Tuba
Klaviature
Činele
Koncertni bas boben
Bas boben
Mali boben
Koncertne činele
Koncertne činele
Drum set
Zvončki
Tamburo shaker
Jajčke
Maracas
Woodblock
Claves
Veliki in mali triangel
Cowbell
Kraguljčki
Cabasa
TempleBlocks
Timpani
Tamburin
Guiro
Kastanjete
Vibrafon
Alt saksofon
Alt saksofon
Tenor saksofon
Bariton Saksofon
Klarinet
Bas klarinet

Yamaha
Simfonica
Yamaha
Instanbul
Majestic
Lefima
Premier
Paste
Zildjian
Yamaha
Premier
Tamburo

B
B

Tycoon

Tama

Sonor
Majestic
Sonor
Studio 49
Yamaha
Jupiter
Yamaha
Yamaha
Sequioa
Buffet
Buffet Crampon

Es
Es
B
Es
B
B

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1

6. 3. SIMBOLI
Pihalni orkester do sedaj še ni imel svojega praporja. Svoj prvi pečat je dobil leta
1979, ko je bil sprejet statut Šentjurske godbe. Pečat je bil okrogle oblike, premera 3
cm, z liro v sredini in napisom »Godba na pihala Šentjur pri Celju«. 136 Ob
preimenovanju v Pihalni orkester Šentjur je prišlo do spremembe žiga in pečata.
Obdržali so osnovne značilnosti prejšnjega, spremenil se je model lire in napis, ki je
sedaj vseboval napis »Pihalni orkester Šentjur«. Celotni logo oziroma pečat je bil v

136

Glej priloge, slika 21.
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celoti modre barve.137 Ob nastanku novega društva leta 2005, se je ponovno spremenil
pečat. K prejšnjemu so nad liro dodali še motiv boja sv. Jurija z zmajem, ki je
prepoznavni znak Šentjurja, je črne barve in je v uporabi še danes.138
Uniforme so bile že od nekdaj eden izmed najbolj prepoznavnih simbolov
orkestra. Prvotna uniforma je bila temne barve in so bile verjetno nekdanje gasilke
uniforme. Sestavljena je bila iz hlač, suknjiča z manšetnimi gumbi, ramenskimi našitki,
rjavim pasom in opasnikom ter kapo z grbom. Te uniforme so bile v uporabi vse do leta
1958.139 Deset let kasneje so ob nastanku Šentjurske godbe godbeniki dobili nove
uniforme. Sestavljale so jo hlače temne barve, bela srajca, kravata temne barve, moder
suknjič z zlatimi gumbi in vezenjem na rokavu ter modro pokrivalo.140 Ko je dirigent
postal Vendelin Videc, je prišlo do ponovne zamenjave uniform. Te so bile izrazito
podobne zadnjim, le odtenek barve je bil tokrat temno moder in je imel izrazitejšo
ramensko okrasitev.141 Leta 1981 so na občnem zboru sprejeli dogovor o pridobitvi
novih uniform. Nove uniforme so sestavljale zelene hlače, bela srajca in temno rdeč
suknjič. Te uniforme so bile v uporabi vse do leta 2002, ko so jih prenehali
uporabljati.142 Na občnem zboru so se odločili, da bodo prenehali uporabljati uniforme
in naročili izdelavo koncertnih oblek. Nova koncertna oblačila so bila sestavljena iz
temnih hlač ali krila, sivega telovnika in bele srajce. Obleke so predstavili na Božičnonovoletnem koncertu v KD Šentjur leta 2002. Te so predstavljale tudi velik finančni
zalogaj, saj so morale biti skoraj vsako leto prikrojene po merah članov. Ker je to
predstavljalo prevelik finančni zalogaj, so jih prenehali nositi. Orkester tako zadnjih
nekaj let nastopa v črnih koncertnih oblekah.
Leta 2002 so s prenehanjem uporabe uniform člani orkestra potrebovali nova
skupna oblačila za nastope na prostem. Tako so septembra 2002 kupili modre vetrovke
z odtisnjenim znakom orkestra na prsih.143 Čez nekaj mesecev so dobili še nove sive
majice in modre polo majice, tudi te pa so imele odtisnjen znak orkestra na prsih.
137

Glej priloge, slika 39.

138

Glej priloge, slika 45.

139

Glej priloge, slika 1.

140

Glej priloge, slika 2.

141

Glej priloge, slika 14.

142

Glej priloge, slika 33.

143

Glej priloge, slika 43.
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Dodatno so si člani uredili še modre poletne kape z logotom orkestra v rdečem. Čez
nekaj let so pridobili nove oranžne polo majice z znakom orkestra v modri barvi.144 Za
potrebe letošnjega gostovanja v Srbiji je orkester dobil še nove sive polo majice. Vse
zgoraj naštete stvari orkester za potrebe nastopanja na prostem uporablja še danes.145

6. 4. PROSTORI DELOVANJA
Vse do leta 1970 so občasne vaje potekale na domovih članov, ob ponovnem
združenju so vaje dve leti potekale na domu člana Alojza Perca na Kalobju. Sledila je
selitev v Šentjur, kjer so vaje potekale v garderobi Kulturnega doma Šentjur. Konec leta
1980 so se preselili v prostore Glasbene šole Skladateljev Ipavcev Šentjur, kjer so vaje
sprva potekale v teorijski učilnici. Leta 1992 so zaradi večjega števila članov pričeli z
vajami v dvorani glasbene šole.146 Zaradi povečanja števila članov v orkestru je
prihajalo do prostorske stiske, dolgo so v orkestru iskali nove prostore in leta 2007 so se
preselili v obnovljeno stavbo nekdanje Knjižnice Šentjur. Celotna stavba je bila
poimenovana Center kulture Gustav in orkester je v njem dobil svoje prostore, kjer
deluje še danes. Orkester ima dvorano za vaje in majhno pisarno, kjer opravljajo
administrativna dela.147

6.

5.

GLASBENO

IZOBRAŽEVANJE

PIHALNEGA

ORKESTRA

ŠENTJUR
Glasbeno izobraževanje Pihalnega orkestra Šentjur je pričelo delovati s šolskim
letom 2011/2012. Nastanek je povezan z željo orkestra, da bi sami neposredno poskrbeli
za glasbeno izobrazbo otrok, hkrati pa tudi pridobili nove morebitne člane. Glasbeno
izobraževanje poteka le za instrumente, ki se pojavljajo v pihalnih orkestrih. Pri tem so
izkoristili tudi velikost Občine Šentjur in ponudili učenje instrumentov na osnovnih

144

Glej priloge, slika 35.

145

Osebni pogovor z Vladimirjem Belino.

146

Glej priloge, slika 33.

147

Osebni pogovor z Vladimirjem Belino.
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šolah in njihovih podružnicah, ki jih otroci obiskujejo. To je olajšalo logistične težave
staršev, saj jim tako ni bilo potrebno skrbeti s prevozom otrok v jedro mesta Šentjur,
kjer je sedež Glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur. K poučevanju je orkester
povabil kar svoje člane, ki imajo ali so v pridobivanju ustrezne akademske izobrazbe.
Glasbeno izobraževanje je plačljivo, cene pa so primerljive s tistimi v glasbenih šolah.
V prvem letu se je na glasbeno izobraževanje prijavilo 16 učencev. Vaje z mentorjem
imajo enkrat tedensko po eno uro. Ob koncu šolskega leta Pihalni orkester Šentjur
priredi tudi zaključni koncert vseh učencev v glasbenem izobraževanju.148
št.
1

priimek
DOLAR

ime
NIKA

kraj
Planina pri Sevnici

instrument

2

ŽURAJ

ŽAN

Planina pri Sevnici

alt saksofon

3

TISELJ

ŠPELA

Ponikva

flavta

4

PEVEC

DENIS

Gorica pri Slivnici

bariton

5

KRULJC

TJAŠA

Grobelno

trobenta

6

DOMANJKO

MATEJ

Gorica pri Slivnici

trobenta

7

DOMANJKO

DAVID

Gorica pri Slivnici

trobenta

8

MOČNIK

ŽAN

Kalobje

trobenta

9

RATAJ

GAŠPER

Šentjur

trobenta

10

KRULJC

DANIJEL

Grobelno

klarinet

11

ROZMAN

KRISTJAN

Kalobje

klarinet

12

POLJANEC

DOMINIKA

Planina pri Sevnici

klarinet

13

DOLAMIČ

DAVID

Šentjur

tolkala

14

KRIŽNIK

DOMINIK

Planina pri Sevnici

tolkala

15

JANČAR

ADAM

Ponikva

tolkala

16

ROMIH

RENE

Ponikva

tolkala

alt saksofon

Preglednica: Seznam učencev glasbenega izobraževanja, šolsko leto 2011/2012

Po uspešnem prvem šolskem letu glasbenega izobraževanja je izobraževanje
nadaljevalo 11 učencev, na novo pa se je vpisalo 16 učencev.149

št.
1.
2.
3.
4.

148

priimek
TISELJ
ŠOLINC
ŠMID
ZUPANC

ime
ŠPELA
JANJA
TINA
KATARINA

kraj
Ponikva
Šentjur
Ponikva
Šentjur

instrument
flavta
flavta
flavta
flavta

Osebni pogovor z Vladimirjem Belino in evidenca članstva, vaj in nastopov Glasbenega izobraževanja

PO Šentjur za šolsko leto 2012/2013
149

Evidenca članstva, vaj in nastopov Glasbenega izobraževanja PO Šentjur za šolsko leto 2012/2013
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ŽUREJ
KRULJC
LAPORNIK
ROZMAN
POLJANEC
ROVŠNIK
TANŠEK
DOLAMIČ
KRIŽNIK
JANČAR
ROMIH
TISELJ
KRULJC
DOMANJKO
MOČNIK
RATAJ
ZENDZIANOWSKY
PAVLIČ
PIRŠIČ
LOVREK
LOVREK
CERAR
ČOKL

HANA
DANIJEL
HANA
KRISTJAN
DOMINIKA
TJAŠA
ANEJ
DAVID
DOMINIK
ADAM
RENE
JANEZ
TJAŠA
DAVID
ŽAN
GAŠPER
NIK
JAN
EMMA
NIKA
NINA
LARA
MANJA

Gorica pri Slivnici
Grobelno
Planina pri Sevnici
Kalobje
Planina pri Sevnici
Planina pri Sevnici
Gorica pri Slivnici
Šentjur
Planina pri Sevnici
Ponikva
Ponikva
Planina pri Sevnici
Grobelno
Gorica pri Slivnici
Kalobje
Šentjur
Loka pri Žusmu
Šentjur
Šentjur
Šentjur
Šentjur
Šentjur
Šentjur

kljunasta flavta
klarinet
kljunasta flavta
klarinet
klarinet
kljunasta flavta
tolkala
tolkala
tolkala
tolkala
tolkala
tolkala
trobenta
trobenta
trobenta
trobenta
bariton
klarinet
kljunasta flavta
kljunasta flavta
trobenta
kitara
klavir

Preglednica: Seznam učencev glasbenega izobraževanja, šolsko leto 2012/2013

V šolskem letu 2013/2014 je bilo vpisanih 18 učencev, od tega se jih je šest
vpisalo prvič. Drugi razred obiskujejo štirje učenci, tretjega pa osem učencev. Pihalni
orkester Šentjur je že pričel z zbiranjem prijav za glasbeno izobraževanje za prihodnje
šolsko leto 2014/2015. Želja orkestra je ohraniti čim več sedanjih učencev in pridobiti
tudi nove. 150
priimek
1. KRULJC
2. LAPORNIK
3. POLJANEC
4. TANŠEK
5. DOLAMIČ
6. KRIŽNIK
7. TISELJ
8. KRULJC
9. DOMANJKO
10. MOČNIK
11. RATAJ
12. ZENDZIANOWSKY

150

ime
DANIJEL
HANA
DOMINIKA
ANEJ
DAVID
DOMINIK
JANEZ
TJAŠA
DAVID
ŽAN
GAŠPER
NIK

kraj
Grobelno
Planina pri Sevnici
Planina pri Sevnici
Gorica pri Slivnici
Šentjur
Planina pri Sevnici
Planina pri Sevnici
Grobelno
Gorica pri Slivnici
Kalobje
Šentjur
Loka pri Žusmu

klarinet
klarinet
klarinet
tolkala
tolkala
tolkala
tolkala
trobenta
trobenta
trobenta
trobenta
bariton

Evidenca članstva, vaj in nastopov Glasbenega izobraževanja PO Šentjur za šolsko leto 2013/2014
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ČOKL
MASTNAK
MASTNAK
MARČIČ
MARČIČ
KAČIČNIK

13.
14.
15.
16.
17.
18.

MANJA
ANA
MOJCA
NEJC
MATIC
MIHA

Šentjur
Gorica pri Slivnici
Dramlje
Dramlje
Dramlje
Šentjur

klavir
kljunasta flavta
kitara
kitara
trobenta
trobenta

Preglednica Seznam učencev glasbenega izobraževanja, šolsko leto 2013/2014

Zaključni koncert učencev Glasbenega izobraževanja Pihalnega orkestra Šentjur,
vrt Ipavčeve hiše, 21. 6. 2012
1. David Domanjko – trobenta


Metuljček cekinček



Ringa, ringa raja



Spomladi vse se veseli

2. Dominika Poljanec – klarinet


Kadar boš na rajžo šel



Čuk se je oženil



Webrov duet

3. Špela Tiselj – flavta


Ižštevanka

4. Gašper Rataj – trobenta


Uspavanka



En hribček



Po jezeru

5. Kristjan Rozman – klarinet


Etuda št. 49



Etuda št. 69
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6. Nika Kolar – saksofon


Kekčeva pesem

7. Žan Močnik – trobenta


Izidor ovčice pasel



Trzinka



V dolini tihi

8. Danijel Kruljc – klarinet


Joy to the world



Auld lang syne

9. David Dolamič – tolkala


Etuda št. 8

10. Tjaša Kruljc – trobenta


Na planincah



Moj očka ima konjička dva



Slovenija, od kod lepote tvoje

6. 6. MALI PIHALNI ORKESTER
Mali pihalni orkester je nastal v šolskem letu 2012/2013, sestavljajo ga učenci
Glasbenega izobraževanja Pihalnega orkestra Šentjur. Sprva je orkester vodil Matej
Mastnak, danes pa ga vodi Nataša Aškerc. Vaje potekajo vsak drug teden v prostorih
Pihalnega orkestra Šentjur. Z igranjem v malem orkestru se učenci učijo orkestrske igre
in spoznavajo delovanje orkestra. Izvajajo različne znane skladbe različnih žanrov, ki so
posebej prirejene za ta orkester in njihovo glasbeno znanje. Redno nastopajo v sklopu
večjih koncertov Pihalnega orkestra Šentjur, letos pa so nastopili tudi v oddaji Moja
Slovenija. V prvem letu obstoja je bilo število rednih članov 18, v letošnjem letu pa je
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število padlo na 12. Vaje in nastopi potekajo nemoteno naprej, občasno pa jim
priskočijo na pomoč tudi člani Pihalnega orkestra Šentjur.151

št.

razred priimek

ime

instrument

1

3. r

KRULJC

DANIJEL

klarinet

2

2. r

LAPORNIK

HANA

klarinet

3

3. r

POLJANEC

DOMINIKA

klarinet

4

2. r

TANŠEK

ANEJ

tolkala

5

3. r

DOLAMIČ

DAVID

tolkala

6

3. r

KRIŽNIK

DOMINIK

tolkala

7

2. r

TISEL

JANEZ

tolkala

8

3. r

KRULJC

TJAŠA

trobenta

9

3. r

DOMANJKO

DAVID

trobenta

10

3. r

MOČNIK

ŽAN

trobenta

11

3. r

RATAJ

GAŠPER

trobenta

12

2. r

ZENZDIANOWSKY

NIK

bariton

Preglednica: Seznam članov malega pihalnega orkestra v letošnjem letu

Koncert ob dnevu državnosti, Šentjur, 24. 6. 2013
kot gostje
Dirigent: Matej Mastnak
1. M. Charpentier: Prelude to the te deum
2. Muzikantska
3. arr. Jure Hladnik: Kekčeva pesem
4. V. S. Avsenik: Na Golici
Koncert ob dnevu državnosti, Šentjur, 24. 6. 2014
k. g.
Dirigent: Nataša Aškerc
1. H. Barbera: Meet the Flinstones
2. I. Gruttmann: Schnappi, das kleine Krokodil
3. P. Delanoe: Čez Šuštarski most

151

Osebni pogovor z Vladimirjem Belino.

100

7. ČLANI ORKESTRA
7. 1. DOSEDANJI ČLANI
V zgodovini orkestra je se je zamenjalo kar nekaj članov. V času Šentjurske
godbe je bilo tudi mnogo rednih substitutov iz drugih orkestrov in godb. Avtor
diplomskega dela je zbral podatke o dosedanjih članih. Seznam zaradi pomanjkanja
informacij, predvsem o delovanju orkestra pred 2. svetovno vojno, ni popoln.

PRIIMEK

IME

INSTRUMENT

ANDERLUH

ANA

klarinet

ANTLEJ

klarinet

BELEJ

JOŽE

klarinet

BEVC

PRIMOŽ

tolkala

BEVC

SEBASTIJAN

tolkala

BLAZINA

ZALA

flavta

BOŽIČ

MARJAN

tenor

BOŽIČ

SONJA

flavta

BRGLEZ

ROK

trobenta

BUKOVŠEK

VLADO

klarinet

CENTRIH

BARBARA

alt saksofon

CENTRIH

IVAN

tuba

CESAR

ŽAN

trobenta

CESAR

IGOR

alt saksofon

CMOK

BOŠTJAN

tuba

ČADEJ

BOŠTJAN

tolkala

ČAKŠ

ŠTEFAN

tolkala

ČAKŠ

EVA

klarinet

ČATER

JOŽE

pozavna

ČATER

ALENKA

flavta

DRSTVENŠEK

ANTON

pozavna

FATUR

JANKO

trobenta

FLANDER

LUKA

klarinet

FLANDER

MIHA

klarinet

FLIS

JANEZ

FRECE

FERDINAND

trobenta

FRECE

FERDINAND ml.

trobenta
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FRECE

SARA

klarinet

FRECE

LUKA

horn

GAJŠEK

ŠPELA

flavta

GOBEC

MARTIN

GRAČNAR

ANDREJ

trobenta/harmonika

GRADIČ

ALOJZIJ

trobila

GRAJŽL

ALEKSANDRA

flavta

GROBELNIK

DAMJAN

klarinet

HROVAT

POLDE

klarinet

JAGER

BOŠTJAN

trobenta

JAGER

DARKO

oboa

JAGER

KATJA

flavta

JANČIČ

MARUŠKA

flavta

JAZBEC

IVAN

JOHAN

MIRAN

trobila

JUG

ALEŠ

trobenta

JURKOŠEK

ALJOŠA

trobenta

JURKOVŠEK

trobila

KAJTNA

JELKO

trobenta

KERŠ

RUDI

B-bas

KINCL

JOŽE

klarinet

KLADNIK

KLEMEN

trobenta

KNEZ

IVAN

trobenta

KOČAR

BOŠTJAN

KOLAR

TEJA

flavta

KOVAČIČ

AVGUST

F-bas

KOVAČIČ

IVA

flavta

KOVAČIČ

ŽIGA

trobenta

KRANJČAN

ALOJZ

dirigent

KRISTAN

KATJA

pozavna

KRSTNIK

METKA

klarinet

LABOHAR

JOŽE

klarinet

LAVBIČ

URŠKA

flavta

LEBAR

MONIKA

alt saksofon

LESKOVŠEK

ALEŠ

LESKOVŠEK

MANUEL

trobenta

LJUBEJ

FRANC

tolkala

LJUBEJ

IVAN

tolkala
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MASTNAK

BOŠTJAN

saksofon

MASTNAK

MITJA

trobenta

MASTNAK

MIRKO

trobila

MASTNAK

IGO / IGNAC

klarinet

MLAKAR

PETER

MLAKAR

TONČI

MRAZ

IVAN

tolkala

MRAZ

FRANC

dirigent

OBLAK

ALOJZ

klarinet

OJSTERŠEK

VINKO

klarinet

OJSTERŠEK

DAMJAN

trobenta

OJSTERŠEK

BORIS

trobenta

PAJK

IVAN

trobila

PAVLIČ

ALOJZ

trobenta

PERC

ALOJZ

tenor

PERC

MARTIN

B-bas

PERC

PETER

trobila

PEŠAK

ALJA

PEVEC

LEOPOLD

trobenta

PIRIH

MIRJANA

flavta

PLAHUTA

JOŽE

B-klarinet

PLOŠTAJNER

MOJCA

flavta

PODGORŠEK

KARMEN

flavta

PODGORŠEK

JERNEJ

trobenta

PODGORŠEK

ŠTEFAN

tolkala

PODGORŠEK

ANA

flavta

PODKRAJŠEK

BOŠTJAN

PŠENIČNIK

JOŽE

PUSAR

JOŽE

RAJH

ERNEST

pozavna

RAJH

ERVIN

klarinet

RAJH

MATEJA

tolkala

RATAJ

AMADEJ

trobenta

REBERŠAK

KAREL

tolkala

RITOVŠEK

ANTON

ROMIH

MATEJ

klarinet

ROŠER

MARTIN

tolkala

ROZMAN

ALOJZ

trobila

pozavna
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SALOBIR

PATRICIJA

klarinet

SAKELŠEK

RUDI

dirigent

SELIČ

IVAN

trobenta

SELIČ

ANTON

tolkala

SELIČ

SANJA

alt saksofon

SMOLE

TIMOTEJ

bariton

SORČAN

ANTON

klarinet

SOTLER

VOJKO

klarinet

SREBOT

TAMARA

tenor saksofon

STRNAD

MATEJA

tenor saksofon

ŠANTLEJ

JASNA

ŠANTLEJ

FRANC

ŠKET

ANTON

trobila

ŠMID

ANJA

flavta

ŠOLINC

SABINA

tenor saksofon

ŠOSTER

URŠKA

flavta

ŠTAJNER

FRANCI

klarinet

ŠUSTER

TOMAŽ

trobenta

ŠUSTER

KAREL

trobila

ŠUSTER

ANTON

ŠUSTER

FRANC st.

Es-klarinet

TOJNKO

UROŠ

trobenta

ULAGA

IVAN st.

klarinet/dirigent

ULAGA

IVAN

tenor

ULAGA

ANTON

bariton

ULAGA

IVANKA

ULAGA

MARJAN

UŽMAH

IZAK

UŽMAH

TIMOTEJ

klarinet

VEBER

IVAN

Es-tuba

VEBER

MATIJA

tolkala

VERDI

ANTON

VIDEC

VENDELIN

dirigent

VIDEC

VINKO

trobila

VIDEC

TONE

trobenta

VIDEC

NUŠA

flavta

VODIŠEK

MATJAŽ

klarinet

VOGA

EDVARD

klarinet

trobenta
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ZAGAJŠEK

IRENA

klarinet

ZAGAJŠEK

DRAGO

trobenta

ZATLER

KATJA

flavta

ZELIČ

DANI

trobenta

ZIMŠEK

ALOJZ

ZUPANC

FRANC

dirigent/klarinet

ZUPANC

JERNEJ

klarinet

ŽVEGLER

JANKO

klarinet

7. 2. SEDANJI ČLANI
Med sedanje člane je avtor diplomskega dela uvrstil vse člane, ki so sodelovali
na nastopih orkestra v šolskem letu 2013/2014. Seznam poleg imen obsega še njihove
rojstne podatke, kateri instrument igrajo in koliko let igrajo v orkestru.

PRIIMEK

IME

ALLEGRO
ARZENŠEK
ARZENŠEK
ARZENŠEK
AŠKERC
BELINA
BELINA
CERKVENIK
FRECE
GABER
GAJŠEK
HLADNIK
HLADNIK
HORVAT
JAGODIČ
JUG
KLAKOČAR
KOLAR
KOLAR
KOVAČIČ
KOVAČIČ
KOVAČIČ
KRČ

Maruša
Andraž
Katarina
Lucija
Nataša
Bernard
Vladimir
Benjamin
Manja
Matjaž
Domen
Jure
Primož
Eva
Peter
Sebastjan
Jernej
Nika
Urban
Blaž
Damjan
Žan
Urban

ROJSTNI
DATUM
6. 2. 1999
6. 1. 1992
20. 4. 1996
31. 12. 1993
10. 8. 1981
7. 3. 1982
14. 7. 1977
11. 3. 1989
12. 5. 1988
30. 3. 1980
7. 3. 1987
26. 4. 1974
8. 3. 1981
9. 7. 1990
15. 3. 1971
4. 4. 1976
13. 8. 1998
12. 8. 2001
19. 3. 1990
3. 2. 1973
15. 11. 1969
30. 10. 1997
20. 10. 1990

ŠT. LET V
ORKESTRU

INSTRUMENT
flavta
klarinet
flavta
alt saksofon
klarinet
klarinet
tenor
pozavna
alt saksofon
trobenta
klarinet
dirigent / klar.
trobenta
alt saksofon
pozavna
klarinet
pozavna
klarinet
trobenta
tolkala
tuba
klarinet
tolkala
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1
10
4
7
10
11
11
13
13
22
13
32
22
9
5
28
1
1
12
22
32
9
11

LEBAN
LESJAK
LJUBEJ
LJUBEJ
LJUBEJ
MARCEN
MASTNAK
MOČNIK
ORAČ
PESAN
PODGORŠEK
PODGORŠEK
PODGORŠEK
POLUTNIK
PUŠNIK
RAJH
RAKUŠA
RATAJ
ROBIČ
ROMIH
SUDAR
ŠENTJURC
ŠKOBERNE
ŠKORNIK
ŠMID
ŠPORER
ŠTRAJHAR
ŠUSTER
TISEL
TISEL
TOVORNIK
TRUPEJ
URBANČEK
VEŠLIGAJ
VIDEC
VODOPIVC
VOGRINC
VOLARIČ
VREČKO
VREČKO
ZEVNIK
ŽGAJNER

Ambrož
Nina
Gregor
Vinko
Ines
Gregor
Matej
Nastija
Lavra
Branko
Martin
Klemen
Lovro
Luka
Katarina
Karin
Robert
Gašper
Sebastjan
Kaja
Hana
Iza
Jan
Anže
Miran
Neža
Franci
Franc
Domen
Janez
Peter
Žan
Alja
Žiga
Marjan
Katarina
David
Monika
Aja
Rok
Ožbalt
Lovro

24. 2. 2003
16. 5. 2000
1. 9. 1984
19. 10. 1956
26. 8. 1992
14. 8. 1992
25. 4. 1968
10. 9. 1987
28. 6. 1971
5. 5. 1976
8. 11. 1956
30. 9. 1978
29. 4. 1992
26. 8. 1998
15. 9. 1994
24. 8. 1995
23. 5. 1971
7. 9. 1999
7. 1. 2002
20. 8. 1994
6. 2. 1991
20. 4. 1996
27. 5. 1998
21. 11. 1989
3. 3. 1982
29. 1. 1997
10. 5. 1990
5. 7. 1943
5. 4. 2003
7. 2. 2000
22. 9. 1993
4. 11. 1999
15. 7. 1998
14. 2. 1994
22. 9. 1960
11.12. 1996
21. 8. 1993
15. 4. 1996
29. 9. 1992
12. 12. 1997
12. 10. 1993
5. 7. 1983

klarinet
klarinet
tenor saksofon
bariton
tolkala
klarinet
trobenta
flavta
rog
klarinet
tenor saksofon
tenor saksofon
trobenta
klarinet
klarinet
alt saksofon
alt saksofon
trobenta
klarinet
flavta
flavta
tolkala
alt saksofon
bariton saksofon
tolkala
flavta
bariton
tuba
tolkala
tolkala
tolkala
klarinet
flavta
alt saksofon
trobenta
flavta
klarinet
flavta
klarinet
trobenta
tenor saksofon
bariton/pozavna
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1
1
19
30
10
6
30
17
22
9
43
24
12
1
7
6
20
3
1
6
13
1
4
13
18
5
1
46
1
1
9
4
1
9
32
5
7
6
10
5
8
8

7. 3. GLASBENA IZOBRAZBA SEDANJIH ČLANOV

Avtor diplomskega dela je naredil tudi analizo glasbene izobrazbe sedanjih
članov. Prevladujejo člani s končano nižjo glasbeno šolo, ki jih je skupaj 23 in
predstavljajo več kot tretjinski delež v orkestru. Mladih članov, ki trenutno obiskujejo
nižjo glasbeno šolo, je 11 in predstavljajo pomemben podmladek orkestra. Ponosni so
tudi na starejše člane, ki so v orkestru že zelo dolgo in so se naučili igrati na izbrane
instrumente sami ali pa so se zasebno izobraževali - teh je trenutno 13. V orkestru sta
člana, ki obiskujeta Srednjo glasbeno šolo v Celju. Peterica pa je končala srednjo
glasbeno šolo, vendar ni nadaljevala s študijem na akademiji. Poleg dirigenta Jurija
Hladnika sta Akademijo za glasbo končala še Bernard Belina in Nataša Aškerc.
Trenutno pa redno obiskuje akademijo za glasbo kar osem članov. Na spodnjem grafu je
še grafični prikaz glasbene izobrazbe orkestra.

GLASBENA IZOBRAZBA ČLANOV
PIHALNEGA ORKESTRA ŠENTJUR
Obiskuje Akademijo za glasbo
20%

12%

5%
3%

Končana Akademija za glasbo
Obiskuje Srednjo glasbeno šolo

8%

Končana Srednja glasbena šola
35%

17%
Obiskuje Nižjo glasbeno šolo

7. 4. GALLUSOVA PRIZNANJA
Gallusovo priznanje ali Gallusova značka je jubilejna značka Javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki jo prejmejo posamezniki za aktivno
sodelovanje na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti. Priznanja največkrat podeljuje
vodja območne izpostave JSKD, lahko pa tudi eden od članov komisije za priznanja pri
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izpostavi ali predsednik sveta območne izpostave. Glede na trajanje udejstvovanja se
ločijo štiri ravni Gallusovih značk:


Bronasta Gallusova značka (za več kot 5 let udejstvovanja),



Srebrna Gallusova značka (za več kot 10 let udejstvovanja),



Zlata Gallusova značka (za več kot 20 let udejstvovanja),



Častna Gallusova značka (za 30 let udejstvovanja in več).

Te ravni veljajo za obdobje med leti 2012 in 2016. Pred tem so bila v veljavi drugačna
merila. Podeljevanje Gallusovih značk orkester organizira na približno 4 do 5 let.152

Leto 1994153
Zlato priznanje (več kot 25 let):

Srebrno priznanje (več kot 15 let):

Marjan Božič

Jožef Čater

Ferdinand Frece st.

Ferdinand Frece ml.

Ivan Selič

Marjan Videc

Franci Šuster

Vinko Ljubej
Leopold Pevec
Martin Podgoršek

Leto 1997154

Zlato priznanje:

Bronasto priznanje (več kot 5 let):

Jožef Čater

Jure Hladnik

Marjan Videc

Damjan Kovačič
Sebastjan Jug
Aleš Jug
Maruša Jančič
Katja Kristan

152

Gallusove značke, 2014.
Godba na pihala-Pihalni orkester Šentjur 1934 – 1997, stran 4.
154
Ibid.
153
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Jelko Kajtna
Franci Ljubej
Klemen Podgoršek
Blaž Kovačič
Robert Rakuša
Barbara Centrih
Jernej Zupanc

Leto 2001155

Zlato priznanje:

Srebrno priznanje:

Bronasto priznanje:

Ferdinand Frece ml.

Jure Hladnik

Sara Frece

Vinko Ljubej

Damjan Kovačič

Luka Frece

Martin Podgoršek

Laura Orač

Matjaž Gaber

Robert Rakuša

Gregor Ljubej
Boštjan Mastnak
Mojca Ploštajner

Leto 2009156

Zlato priznanje:

Srebrno priznanje:

Bronasto priznanje:

Jure Hladnik

Nataša Aškerc

Andraž Arzenšek

Damjan Kovačič

Bernard Belina

Benjamin Cerkvenik

Laura Orač

Vladimir Belina

Manja Frece

Matjaž Gaber

Domen Gajšek

Blaž Kovačič

Urban Kolar

Branko Pesan

Ines Ljubej
Nastija Močnik
Lovro Podgoršek
Hana Sudar
Anže Škornik
Aja Vrečko

155
156

70 let Pihalnega orkestra Šentjur: 1934-2004.
Evidenca in dosežki članov orkestra za obdobje 2005-2014.
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7. 5. POSEBNA PRIZNANJA ČLANOM
Priznanje župana občine – 1997:
prof. Franc Zupanc – dirigent Pihalnega orkestra Šentjur
Ivan Selič – član Pihalnega orkestra Šentjur z najdaljšim stažem157
Naziv častnega člana:
prof. Franc Zupanc, podeljen 23. 12. 2007158

157
158

Godba na pihala-Pihalni orkester Šentjur 1934 – 1997, stran 4.
Priznanje za naziv častnega člana Pihalnega orkestra Šentjur.
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8. ZAKLJUČEK
Pihalni orkester Šentjur je že od leta 1934 del kulturnega dogajanja v Občini
Šentjur in širši okolici. Začetek delovanja orkestra sega v čas, ko je nastala na Kalobju
godba, ki se je imenovala Kalobška godba. Žal je analiza pokazala, da je ohranjenih
zelo malo podatkov o delovanju godbe, ki je aktivno delovala vse do leta 1958. Sledilo
je deset let mirovanja in leta 1968 se je skupina preimenovala v Šentjursko godbo, ki pa
je vaje še vedno imela na Kalobju. Kljub začetnim težavam, so hitro postali prepoznavni
v širši okolici in prostori delovanja godbe so se po dveh letih prestavili v Kulturni dom
Šentjur. Prvih nekaj let je godbo vodil Ivan Ulaga, leta 1973 ga je nadomestil Vendelin
Videc, ki je godbo vodil naslednji dve leti. Leta 1975 je godba nastopila v televizijski
nadaljevanki Ipavci, ki je bila predvajani na nacionalni televiziji in je orkester
predstavili celotni Sloveniji. Jeseni leta 1976 je dirigentsko palico prevzel Marjan
Božič, ki je godbo vodil vse do leta 1986. Leta 1979 je Šentjurska godba ustanovila tudi
svoje društvo, izvolila pristojne organe, predsednik je postal Ferdinand Frece st.,
izoblikovala statut in prve pečate ter prepoznavne znake orkestra. V tem času se je
število aktivnih članov ohranjalo okoli 20, večina novih članov so bili mladostniki, ki so
se šolali v lokalni glasbeni šoli. Godba je nastopala na vseh občinskih proslavah in
prireditvah, gasilskih veselicah in na vseh večjih lokalnih dogodkih. V zadnji letih je
orkester začel tudi z igranjem koncertnih skladb, pred tem so preigravali večinoma
koračnice in narodno-zabavno glasbo. Leta 1985 je Šentjurska godba priredila prvi
koncert s koncertnimi skladbami v KD Dobje. Dirigentsko delo je od leta 1986 pričel
opravljati Alojz Krajnčan, ki je s svojimi bogatimi izkušnjami in glasbenim znanjem
dvignil intenziteto dela v orkestru in posledično tudi njegovo kakovost. Orkester je še
pridobil na prepoznavnosti, postal je privlačnejši za nove člane in tako je začelo počasi
naraščati tudi njihovo število. Krajnčan je vodil orkester do leta 1991, ko je zaradi
negotovih časov in inflacije delo opustil. Sledilo je obdobje eksperimentiranja, ki pa se
ni obneslo.
V strahu, da bi delovanje godbe zamrlo, je orkester popolnoma prešel pod okrilje
Ljudske univerze Šentjur, ki je skupaj z vodilnimi člani orkestra postavila tudi temelje
za nadaljnje delo. Godba se je preimenovala v Pihalni orkester Šentjur, dirigentsko
palico pa je prevzel Franc Zupanc, ki je z orkestrom začel prirejati Božično-novoletne
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koncerte. Zgodila se je tudi menjava generacij, starejše člane so zamenjali mlajši, ki so
bili učenci glasbene šole v Šentjurju ali pa so se šolali zasebno pri Francu Zupancu.
Število članov se je povečalo na okoli 40 in se ohranilo ves čas Zupančevega vodenja.
Vaje in godbeni prostor so bili v Glasbeni šoli Skladateljev Ipavcev Šentjur. Leta 1996
je Pihalni orkester Šentjur imel prvo gostovanje v tujini. Odpravili so se na Madžarsko,
kjer so predstavljali ne samo Šentjur, ampak tudi celotno Slovenijo. Prireditev si je
ogledalo več kot 10 tisoč obiskovalcev, kar je pustilo velik vtis tudi na člane orkestra.
Orkester je začel redno nastopati tudi na območnih srečanjih in revijah orkestrov. Pričeli
so tudi z Jurjevo revijo pihalnih orkestrov, ki je potekala v Šentjurju v času Jurjevanja.
Sodelovali so na mnogih pomembni prireditvah, ki so predstavile Šentjur tudi na
regionalni in državni ravni. Pridobili so tudi veliko novih instrumentov, ki so jih
razdelili med člane orkestra. Franc Zupanc je po desetih letih vodenja, septembra leta
2003, predal vodenje orkestra dolgoletnemu članu Juriju Hladniku.
Naslednje leto je orkester praznoval 70 let obstoja in pripravil slavnosten
koncert, na katerem so nastopili 200-članski zbor in solisti. Leta 2005 je orkester postal
samostojno društvo, pred tem je pri administrativnih zadevah pomagala Ljudska
univerza Šentjur. Sledila je ponovna menjava generacij in občutno povečanje število
članov orkestra, ki je v nekaj letih naraslo celo preko 70 članov. Orkester je letno
sodeloval na več kot 20 nastopih in priredil vsaj dva koncerta letno. Povečal se je obseg
notnega arhiva in tudi kakovost orkestra. Gostili so zelo raznolike glasbene skupine in
soliste, ki so popestrili koncerte. Leta 2006 je orkester obiskal pobrateno občino v
Franciji. Tri leta kasneje so se udeležili tekmovanja v Italiji, leto kasneje še v Velenju,
kjer so se predstavili v pozitivni luči. Sodniki so jih ocenili kot zelo mlad orkester z
velikim potencialom. Leta 2010 so nastopili v Pragi in konec leta poleg Božičnonovoletnega koncerta prvič organizirali tudi silvestrovanje na Mestnem trgu Šentjur.
Naslednje leto so gostovali v Berlinu, kjer so obiskali slovenske izseljence. V zadnjih
letih orkester nadaljuje z delom in je še vedno prisoten na vseh večjih dogodkih v
občini. V letu 2014 so trikrat nastopili v televizijskih oddajah, v začetku avgusta pa so
gostovali v Srbiji. Orkester v sklopu praznovanja 80. obletnice, 12. oktobra v KD
Šentjur, načrtuje slavnostni koncert.
Skozi 80 let je v orkestru sodelovalo več kot 150 članov, v zadnjih letih je
število aktivnih članov okoli 65, ki imajo v večini vsi opravljeno vsaj nižjo glasbeno
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šolo. Z letom 2011 je orkester pričel z glasbenim izobraževanjem, s katerim želi
neposredno poskrbeti za svoj podmladek in njihovo glasbeno znanje. Izoblikoval se je
tudi mali orkester, kjer ti učenci pridejo prvič v stik z igranjem v orkestru in spoznavajo
osnove delovanja orkestrov.
Cilj diplomske naloge – temeljit pregled delovanja Pihalnega orkestra Šentjur –
je izpolnjen, kljub temu pa so še področja delovanja orkestra, kjer je, predvsem ob
najdbi izgubljenih gradiv, možnost dopolnitve pričujoče analize. Diplomsko delo je tako
temelj bodočih raziskav na tem področju, saj do sedaj nista bila opravljena temeljit
zgodovinski prerez delovanja in analiza sedanjega stanja v orkestru.
Diplomsko delo temelji na virih, ki jih je avtor večinoma pridobil sam. Tudi
obstoječi arhiv Pihalnega orkestra Šentjur je bil neurejen in pomanjkljiv. Opravljena
analiza v sklopu diplomskega dela je tako pokazala, kako nujen je sistematično urejen
arhiv orkestrov in kako pomembna je ustrezna hramba arhiva, sploh ob morebitnih
menjavah dirigenta, prostorov za vaje, prenosih funkcij v orkestru, prekinitvah
delovanja ali članstva. Številna gradiva Pihalnega orkestra Šentjur so se namreč izgubila
ravno v času tovrstnih sprememb. Velik potencial predstavljajo nove najdbe v zasebnih
arhivih članov, ki v času mojega diplomskega dela še niso bile odkrite. Strokovne
analize so lahko priložnost, da se ti arhivi uredijo. Avtor diplomskega dela je tako uredil
obstoječe arhivsko gradivo pihalnega orkestra in ga dopolnil s fotografijami,
pridobljenimi med analizo. Urejen in izboljšan arhiv ter diplomsko delo bosta tako
dobra podlaga za nadaljnje raziskave, almanahe in druge publikacije ter razstave. Za
trajno ohranitev arhiva avtor predlaga digitalizacijo obstoječega materialnega gradiva,
ki bi omogočal lažji in hitrejši pregled.
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9. SUMMARY
Wind orchestras have a long tradition in Slovenia. The first records of bands in
Slovenia are more than three hundred years old. There are currently more than 110
operating wind orchestras and bands in Slovenia. Pihalni orkester Šentjur, with its 80
years old tradition, is responsible for the preservation of cultural heritage, Slovenian
music and is an indispensable part of the cultural and social life in local area. Its work is
a good example of combining newer and older - members of different generations and
diverse repertoire that includes classical masterpieces, works of contemporary
composers, folk music and recognizable marches.
The diploma thesis is based on sources which author mainly obtained by
himself. Even the existing archive of the band was disorganized and deficient. Author
also examined local newspapers and library archives, interviewed and collected material
from current and former members. The analysis carried out as part of the thesis also
revealed the importance of the systematically organized archive of orchestra and the
adequate storage of it. Specially at the possible exchanges of conductors, transfers of
functions in the orchestra, the terminations of membership or relocations of band
practice places. Many files about Pihalni orkester Šentjur were in fact lost just at the
time of such changes. Professional analysis are the opportunity to organize these files.
The author of the diploma thesis arranged existing orchestra archive and included the
photographs obtained during the analysis. Orderly set and improved archive alongside
diploma study will form a sound basis for further researches, almanacs, other
publications and exhibitions. For permanently preserving the archive, author suggests
digitization of existing materials, which would allow easier and faster future reviews.
The aim of the thesis is thorough review of Pihalni orkester Šentjur activities. The aim
was achieved, however there are still possibilities of rectifying the present analysis with
possible new findings of lost materials. The diploma thesis is the first thorough
historical overview of the orchestra and is also the foundation for future researches.
Pihalni orkester Šentjur is part of the cultural events in the municipality of
Šentjur and the surrounding area since 1934. Beginning of the orchestra dates back to
the time when few enthusiasts from Kalobje decided to form a band, which was later
named Kalobška godba. The band was lead by Franc Mraz who played trumpet and was
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a locally well known person. Unfortunately, the analysis revealed that there is preserved
very little information about the activities of the band, which actively performed up to
1958. After that followed 10 years of hibernation, and in 1968 they regrouped and
changed its name to Šentjurska godba. Despite initial difficulties, they quickly became
recognizable in the surrounding area and after two years they started having practices in
the Cultural center of Šentjur. The first few years the band was conducted by Ivan
Ulaga, he was replaced in 1973 by Vendelin Videc, who conducted the orchestra for the
next two years. In 1975, the band appeared in the TV series Ipavci, which was
broadcasted on national television and presented the orchestra throughout Slovenia. In
the fall of 1976 Marjan Božič took over conductors position. In 1979 Šentjurska godba
set up their own association named »Godba na pihala Šentjur pri Celju«, Ferdinand
Frece Snr. was elected as president, they shaped formal articles of association and first
visible signs and seals of the orchestra. Meanwhile the number of active members
maintained about 20, most of the new members were young people who were educated
in the local music school. The band performed at all the local celebrations, events and
the events hosted by municipality Šentjur pri Celju. Orchestra began rehearsing more
complex concert song, before they played mostly marches and popular folk music. In
1985 band hosted the first concert including this concert songs in Cultural center Dobje.
One year later Alojz Krajnčan became the new conductor. With his vast experience and
musical knowledge, he raised the intensity of the work in the orchestra and
consequently also its quality. Furthermore orchestra gained in popularity and became
more attractive for new members and the number of them slowly increased. Krajnčan
led the orchestra until 1991 when he quit, due to the uncertain times and inflation. His
termination was followed by a period of experimentation which was not successful.
In year 1992 the orchestra completely passed under the management of the
Ljudska univerza Šentjur, which, together with leading members of the orchestra, lay
the foundations for further work. The band was renamed to Pihalni orkester Šentjur, the
conductors position was taken over by Franc Zupanc. Orchestra started organizing the
Christmas-New Year's concerts. There was a change of generations, older members
were replaced by younger, who were mainly students of music school in Šentjur or were
privately educated by Franc Zupanc. The number of members has increased to about 40,
and the number maintained for next 11 years. Practices and storage space were being
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held in local music school. In 1996, the orchestra went on their first trip abroad to
Hungary, where they represented not only Šentjur, but also the entire country. The
festival was visited by more than 10 thousand visitors, which left a big impression on
the members of the orchestra. The orchestra began performing regularly at regional
meetings of orchestras. They started with »Jurjeva revija pihalnih orkestrov«, regional
meeting of orchestras, which was held in Šentjur during festival named Jurjevanje. They
participated in many important events which have presented Šentjur at regional and
national level. Over the years they gained a lot of new instruments, which were
distributed among the members of the orchestra. Franc Zupanc handed conductors baton
in September 2003 to a longtime member Jurij Hladnik.
The following year the orchestra celebrated its 70 years of existence and
prepared ceremonial concert in which performed a 200-member choir and many
soloists. In 2005, the orchestra became an independent association named Kulturno
društvo Pihalni orkester Šentjur. This was followed by the another generation change
and a significant increase in the number of members, which in a few years grew to more
than 70 members. The orchestra annually participated in more than 20 performances
and hosted at least two concerts a year. They increased the volume of music archive, as
well as the quality of the orchestra. During this period of time they hosted a wide
variety of musical groups and soloists who have enriched their concerts. In 2006, the
orchestra visited and performed in France. Three years later they took part in
competitions in Italy and a year later in Velenje, where they were left good impression.
The judges marked them as a very young band with great potential. In 2010 they
performed in Prague and at the end of the year in addition to the Christmas-New Years
concert organized a New Year's Eve event on the town square of Šentjur for the first
time. The following year, they toured in Berlin, where they visited Slovenian
expatriates. In recent years, the orchestra continues its activities and is still present on
all major events in the municipality. In 2014, they appeared in three different television
shows. Furthermore they went to Serbia in early August. Orchestra is planning a
ceremonial concert as part of the celebration of the 80th anniversary, which will be held
on 12 October in Cultural center Šentjur.
In 80 years of the orchestra there were more than 150 former members, the
number of currently active members is around 65. In year 2011, the orchestra began
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with its own music educational program, which aims to directly take care of their
successors and their musical knowledge. They also formed a small orchestra, where
these students gets in contact with playing in the orchestra for the first time and also
learn the basics of orchestra activities.
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11. PRILOGE

Slika 1: Kalobška godba pod vodstvom kapelnika Franca Mraza leta 1936. Od leve proti
desni ležijo: Ivan Pajk, Karel Šuster, Ivan Mraz; od leve proti desni sedijo: Jože
Labohar, Franc Šuster, Franc Mraz (kapelnik); od leve proti desni stojijo: Antlej,
Romih, Ivan Centrih, Alojzij Gradič, Jurkovšek in Edvard Voga. Vir: Arhiv PO Šentjur.

Slika 2: Prvi člani Šentjurske godbe. Z leve proti desni sedijo: Alojz Perc, Ivan Ulaga
(dirigent) in Franc Šuster st. Od leve proti desni stojijo: Ivan Ulaga ml., Anton Ulaga
Anton in Ivanka Ulaga. Vir: Arhiv PO Šentjur.
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Slika 3: Prvi javni nastop Šentjurske godbe na občinskem prazniku 18. avgusta 1968,
slikano v Šentjurju. Vir: Arhiv PO Šentjur.

Slika 4: Nastop v Šibeniku leta 1969. Vir: Alojz Perc.
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Slika 5: Nastop v Šentrupertu leta 1971. Vir: Alojz Perc.

Slika 6: Nastop na procesiji na Kalobju, slikano okoli leta 1971. Vir: Alojz Perc.
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Slika 7: Nastop na proslavi Rdečega križa v Šentjurju, leta 1971. Vir: Arhiv PO Šentjur.

Slika 8: Nastop pred znanim gostiščem Bohorč v Šentjurju, slikano leta 1972. Vir: Alojz
Perc.
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Slika 7: Šentjurski godbeniki so igrali na novi maši v Šentrupertu, slikano leta 1972.
Vir: Alojz Perc.

Slika 8: Nastop na novi maši v Hruševcu, slikano leta 1974. Vir: Alojz Perc.
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Slika 9: Poročilo godbene blagajne iz leta 1974. Vir: Arhiv PO Šentjur.

Slika 10: Nastop na povorki ob 100. letnici gasilskega društva Šentjur. Šentjur, 1974.
Vir: Arhiv PO Šentjur.
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Slika 11: Priznanje za sodelovanje v Kulturnem tednu od 12. do 18. maja 1975. Vir:
Arhiv PO Šentjur.

Slika 12: Fotografija iz snemanja televizijske nadaljevanke o Ipavcih. Zgornji trg, 1975.
Vir: Arhiv PO Šentjur.
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Slika 13: Priznanje za sodelovanje na kulturni reviji od 23. 5. do 20. 6. 1976. Vir: Arhiv
PO Šentjur.

Slika 14: Nastop ob prazniku občine na Planini pri Sevnici. Slikano nekje v osemdesetih
letih 20. stoletja. Vir: Arhiv PO Šentjur.
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Slika 15: Pogodba o delu z RTV Ljubljana, pogodbo so podpisali za sodelovanje pri
snemanju televizijske nadaljevanke Ipavci. Pogodba je bila podpisana 20. 9. 1975. Vir:
Arhiv PO Šentjur.
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Slika 16: Vabilo na redno skupščino Združenja Pihalnih orkestrov Slovenije, ki je
potekalo 25. 2. 1978. Vir: Arhiv PO Šentjur.

Slika 17: Račun za nakup skladbe Po Dalmaciji, ki jo je napisal Drago Lorbek. To je bil
eden izmed načinov pridobivanja novih skladb Pihalnega orkestra Šentjur. Leto 1978.
Vir: Arhiv PO Šentjur.
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Slika 18: Primer reverza, ki so ga morali podpisati člani ob prevzemu uniform in
instrumentov. Vir: Arhiv PO Šentjur.

Slika 19: Zapisnik ustanovnega občnega zbora Šentjurske godbe ob nastanku novega
društva, kjer je bil sprejet tudi statut godbe. 1978. Vir: Arhiv PO Šentjur.
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Slika 20: Uradno sprejet Statut Godbe na pihala Šentjur, v začetku leta 1979. Vir: Arhiv
PO Šentjur.
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Slika 21: Vabilo na vaje, ki so potekale 6. aprila 1979. Na tem vabilu lahko razberemo
tudi takrat aktivne člane, katerim je bilo poslano vabilo in tudi žig, ki je bil sprejet tri
mesece pred tem. Vir: Arhiv PO Šentjur.

Slika 22: Priznanje za sodelovanje na naši besedi 79, od 13. aprila do 25. maja 1979.
Vir: Arhiv PO Šentjur.
133

Slika 23: Priznanje za sodelovanje na Naši besedi 80', 11. maj do 15. junij 1980. Vir:
Arhiv PO Šentjur.

Slika 24: Zapisnik 4. redne seje izvršilnega odbora Godbe na pihala Šentjur. Na sliki so
vidni letni proračun in tudi sprejeti predlogi o nakupu novih uniform, leto 1981. Vir:
Arhiv PO Šentjur.
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Slika 25: Priznanje za sodelovanje na V. reviji glasbenih šol celjskega območja, Laško,
15. april 1983. Vir: Arhiv PO Šentjur.

Slika 26: Priznanje za sodelovanje na 4. srečanju Združenja pihalnih orkestrov Celje, 8.
6. 1990. Vir: Arhiv PO Šentjur.
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Slika 27: Prvi javni nastop Pihalnega orkestra Šentjur, 1992. Dirigent je bil Franc
Zupanc. Vir: Arhiv PO Šentjur.

Slika 28: Priznanje za sodelovanje na VII. območnem srečanju godb, Griže 26. 6. 1994.
Vir: Arhiv PO Šentjur.
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Slika 29: Nastop pihalnega orkestra na Jurjevem sejmu v Šentjurju, 1997. Vir: Arhiv PO
Šentjur.

Slika 30: Gostovanje na Madžarskem skupaj z mažoretno skupino. Miscolc, avgust
1996. Vir: Arhiv PO Šentjur.
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Slika 31: Nastop Pihalnega orkestra Šentjur na 22. mednarodnem mladinskem pevskem
festivalu v Celju, 1. 6. 1997. Na festivalu je nastopilo preko 60 zborov iz Slovenije in
tujine. Vir: Arhiv PO Šentjur.

Slika 32: Priznanje za sodelovanje na Jurjevanju. Šentjur, 25. 4. 1998. Vir: Arhiv PO
Šentjur.
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Slika 33: Orkester na vajah pred koncertom, slikano v dvorani GŠ Šentjur, kjer je
orkester imel takrat tudi godbene prostore. Vir: Franc Zupanc.

Slika 34: Orkester po izvedenem 10. božično-novoletnem koncertu. Prva z leve sta
tedanji dirigent Franc Zupanc in njegov naslednik Jurij Hladnik, ki sedi pred njim.Vir:
Franc Zupanc.
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Slika 35: Nastop na sejmu v Kozjem, 2005. Vir: Arhiv PO Šentjur.

Slika 36: Priznanje JSKD ob 70. letnici Šentjurske godbe. Šentjur, 4. februar 2005. Vir:
Arhiv PO Šentjur.
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Slika 37: Vstopnica za Novoletni koncert Pihalnega orkestra Šentjur, 26. 12. 2005. Vir:
Arhiv PO Šentjur.

Slika 38: Vabilo na Božično-novoletni koncert, 26. 12. 2006. Vir: Arhiv PO Šentjur.

Slika 39: Logo in žig, ki so ga uporabljali med leti 1992 in 2005. Vir: Arhiv PO Šentjur.
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Slika 40: Rezultati tekmovanja Flicorno D'Oro, 2009. Vir: Arhiv PO Šentjur.
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Slika 41: Prejeta Bronasta plaketa na 4. Mednarodnem tekmovanju pihalnih orkestrov v
koncertnem igranju Slovenija 2010. Vir: Arhiv PO Šentjur.

Slika 42: Božično-novoletni koncert PO Šentjur, 26. 12. 2010. Orkestru dirigira Jurij
Hladnik. Vir: Robert Gajšek.
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Slika 43: Gostovanje orkestra v Berlinu, 2011. Vir: Arhiv PO Šentjur.

Slika 44: Priznanje za sodelovanje na 1. srečanju godb ob zaključku pohoda po
Anzekovi poti, 14. aprila 2012. Vir: Arhiv PO Šentjur.
144

Slika 45: Sedanji logo in žig, ki je v uporabi od leta 2005. Vir: Arhiv PO Šentjur.

Slika 46: Koncert ob dnevu državnosti, 24. junij 2014. Vir: Robert Gajšek.
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Slika 47: Skupinska slika Pihalnega orkestra Šentjur, avgust 2014. Vir: Robert Gajšek.
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