
slavnostni koncert
svečani koncert

	 	Slovenski	košček	raja
							pod	Zagrebško	goro	

ob 90. obletnici delovanja Pevskega zbora Slovenski dom Zagreb
povodom 90. obljetnice djelovanja pjevačkog zbora 

Slovenski dom Zagreb

10. 12. 2022 – 13:00
Dvorana Blagoje Bersa, Muzička Akademija Zagreb

Nastopajo/Nastupaju
Pevski zbor Slovenski dom Zagreb

Lovski pevski zbor, Medvode
MePZ Triglav, Split

Mešani pevski zbor Triglav iz Splita deluje od leta 1996. Od samega začetka ga 
vodi prof. Tatjana Kurajica, njegov predsednik pa je mag. Cveto Šušmelj. Negujejo 
slovensko ljudsko in umetno pesem, duhovno glasbo, zelo radi zapojejo tudi 
dalmatinske pesmi. V zboru poje 20 pevcev, tako Slovencev po rodu kot tudi 
Splitčanov, ki jih ljubiteljsko druženje s pesmijo bogati, povezuje in razveseljuje. 
Nastopajo in gostujejo tudi v tujini, redno se udeležujejo revije pevskih zborov 
Primorska poje in Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Redno 
sodelujejo tudi s številnimi pevskimi zbori iz Slovenije.

Lovski pevski zbor Medvode je bil ustanovljen leta 1976. V njem prepeva okoli 20 
pevcev, predstavljajo se s pevskim repertoarjem slovenskih skladateljev, posegajo 
tudi po skladbah tujih skladateljev. Člani zbora si ves čas svojega delovanja 
prizadevajo za organizacijo raznolikih kulturnih dogodkov, dostopnih čim 
širšemu občinstvu, zato redno organizirajo samostojne koncerte doma in v tujini, 
prirejajo razstave, izdajajo publikacije ter različne nosilce zvoka s svojimi pesmimi. 
Za svoje dolgoletno neprekinjeno pevsko poslanstvo in izjemne dosežke je zbor 
prejel številna priznanja Občine Medvode, Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
RS ter Lovske zveze Slovenije. Od leta 2017 zbor vodi zborovodja Milan Bajželj.

Pevski zbor Slovenski dom Zagreb je s svojim delovanjem začel že davnega leta 
1930. Takrat je zbor štel 78 članov in je večinoma nastopal na različnih družabnih 
prireditvah, ki jih je organiziralo društvo. Kaj se je z zborom dogajalo med drugo 
svetovno vojno, nimamo podatkov. Očitno je, da ni deloval. Moto pevskega 
zbora, ki je začel delovati že v prvih povojnih dneh leta 1945, je bil S pesmijo širiti 
bratstvo med Hrvati in Slovenci. Skozi leta je zbor vodilo veliko različnih dirigentov, 
od leta 2011 pa ga vodi zborovodja Ivica Ivanović. Redno se udeležuje dveh 
največjih pevskih festivalov v matični domovini, Tabora slovenskih pevskih zborov 
v Šentvidu pri Stični in Primorska poje, ki poteka vsako leto v različnih krajih na 
Primorskem. Predsednica zbora je od leta 2015 Stanka Herak. Danes zbor šteje 27 
pevk in pevcev.



Pevski zbor Slovenski dom Zagreb
(zborovodja Ivica Ivanović)

	Slovenski dom, naš drugi dom (avtor besedila: Marijan Horn, avtor glasbe: 
Petar Kutnjak)

	Pa se sliš‘ (ljudska, priredil: Karol Pahor)

	Ko b‘ sodov ne b‘lo (ljudska, priredil: Jože Leskovar)

	Eno samo tiho rožo (ponarodela, avtor glasbe: Karlo Adamič)

	Lipa (avtor besedila: Miroslav Vilhar, avtor glasbe: Davorin Jenko, za MePZ 
priredil: Lojze Lebič)

	N‘mau čriez jizaro (avtor besedila: Franc Treiber, avtor glasbe: Radovan 
Gobec)

	Jedan dan (avtor besedila: Đelo Jusić, avtor glasbe: Branko Stark)

MePZ Triglav, Split
(zborovodkinja Tatjana Kurajica)

o Angeli živijo (avtor: Benny Andersson, priredila: Olja Jelaska)

o Kaleto moja draga (avtor: Toma Bebić)

o Tam sem jaz doma (priredil: Anton Petek)

o Zvezde na nebu žare (avtor: Ansambel bratov Avsenik, priredila: Olja Jelaska)     

Lovski pevski zbor Medvode
(zborovodja Milan Bajželj)

	 Pozdrav (avtor: Ubald Vrabec)

	 Pobratimija (avtor besedila: Simon Jenko, avtor glasbe: Vinko Vodopivec)

	 Imel sem ljubi dve (avtor besedila: Ludvik Černej Habetov, avtor glasbe: Josip 
Ipavec)

	 Videl dežele sem tuje (avtor besedila: Gregor Strniša, avtor glasbe: Boris 
Kovačič)

	 Lovska (ljudska, priredil: Fran Venturini)

Pevski zbor Slovenski dom Zagreb
(zborovodja Ivica Ivanović)

	Kaj mi poje ptičica (avtor besedila: Frane Milčinski - Ježek, avtor glasbe: 
Marjan Kozina)

	Slovenija, od kod lepote tvoje (avtor besedila: Marjan Stare, glasba: Ansambel 
bratov Avsenik)

	Serbus, Zagreb (avtorja besedila: D. Domjanić in I. Kušan, avtor glasbe: Nikica 
Kalogjera)

	Venček narodnih (priredil: Ivica Ivanović)

Pevski zbor Slovenski dom Zagreb, Lovski pevski zbor Medvode, 
MePZ Triglav Split

•	 Vsakdo mora imeti prijatelja (ljudska, Vlado Maguš)


