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SLAVICA CVITANIČ v besedi
Rojena je bila 4. aprila 1957 v Gajevcih. Osnovno šolo je končala v Gorišnici, srednješolsko izobraževanje
pa je nadaljevala na Srednji vzgojiteljski šoli, saj jo je delo z otroki vedno zanimalo. Vso srednjo šolo je bila
članica mešanega pevskega zbora Angel Besednjak iz Maribora, ki ga je vodil mag. Ivan Vrbančič. V vseh
letih srednješolskega izobraževanja je bila članica mladinskega cerkvenega zbora v domači cerkvi. Po končani
srednji šoli se je po uspešno opravljenih sprejemnih izpitih vpisala na Pedagoško akademijo v Mariboru, kjer
je leta 1979 diplomirala na oddelku za glasbeno pedagogiko. Do leta 1985 je bila zaposlena na osnovni šoli
v Markovcih kot učiteljica glasbene vzgoje. Po tem letu pa je svoje znanje razdajala učencem na gorišniški
osnovni šoli, kjer je vodila tudi otroški in mladinski zbor. S svojimi izkušnjami, znanjem in priljubljenostjo
je dosegala med mladimi pevci izjemno spoštovanje.
Pravzaprav je bilo vse njeno delo posvečeno zborovodstvu. Zraven otroškega in mladinskega pevskega zbora
je petnajst let vodila tudi mešani pevski zbor PD »Ruda Sever« iz Gorišnice.
Na pevske vaje zbora je prihajala vedno z veliko odgovornostjo in spoštovanjem do malih pevcev, ki so žrtvovali veliko svojega časa in vestno sledili njenim zahtevam, kar je potem vedno rodilo uspehe, saj so se njeni
zbori vedno dostojno predstavljali na revijah in tekmovanjih.
Zelo veliko kulturno vrednoto imajo njeni prispevki, ki bodo ohranjali glasbeno izročilo rodovom, ki se
bodo bogato kulturno udejstvovali tudi v naslednjem veku. To sta raziskovalni nalogi Margetnsko pevsko
izročilo, ki je zaradi velikega zanimanja natisnjena kot knjiga, in Margetnčani in tamburaška glasba, v kateri je
zapisano vse o tamburanju gorišniških tamburašev v njihovem stoletnem delovanju. Ob 50-letnici zbora je
zbrala in uredila zapise, fotografije in članke o zboru vse od začetkov leta 1951. Knjiga je izšla pod naslovom
Pol stoletja zborovskega petja v Prosvetnem društvu Ruda Sever Gorišnica.
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V spomin na delo organista Mira Muleja je zbrala njegove priredbe cerkvenih pesmi in avtorske
skladbe in jih je izdala v pesmarici z naslovom Slavil
bom gospoda vekomaj.
Za svoje delovanje na ljubiteljskem kulturnem področju je prejela bronasto in srebrno Gallusovo značko,
posebno priznanje KS Markovci za požrtvovalno delo v kulturi, plaketo Tabora slovenskih pevskih zborov
Šentvid pri Stični, srebrno plaketo Zveze kulturnih organizacij občine Ptuj, priznanje za izjemne dosežke na
področju ljubiteljske kulture, ki ga podeljuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ptuj,
in plaketo občine Gorišnica. Ta ji je še posebno pri srcu, kajti priznanje domačega okolja je zanjo najlepša in
najbogatejša življenjska popotnica. Med letoma 1998 in 2002 je bila tudi predsednica komisije za kulturo v
občini Gorišnica. Njen moto se je glasil: »Vse naše domove je nujno obogatiti s kulturnim dogajanjem v naši
občini.« Kot zborovodkinja otroškega in mladinskega pevskega zbora je prejela v letu 2010 in 2014 priznanje
odličnost za področje glasbe, ki ga podeljuje JSKD, GEOS in ZKD za izjemne uspehe, ki jih je dosegel njen
zbor na raznih tekmovanjih doma in v tujini. Na tekmovanju v Gornji Radgoni je prejela nagrado za izbiro
najboljšega programa tekmovalnih pesmi. Z otroškim in mladinskim pevskim zborom je prejela na mednarodnih tekmovanjih eno zlato, štiri srebrne in eno bronasto medaljo; na državnih tekmovanjih tri zlata in eno
srebrno priznanje; na regijskih tekmovanjih šest zlatih in eno srebrno priznanje, dve priznanji za najboljši
otroški pevski zbor, priznanje za najboljši mladinski pevski zbor, priznanje za najboljšo izvedbo slovenske
ljudske pesmi. V letu 2011 pa ji je JSKD RS, območna izpostava Ptuj, podelil priznanje za nadpovprečne
rezultate, ki jih dosegata otroški in mladinski pevski zbor na področju zborovskega petja v osnovni šoli.
Za Zbornik občine Gorišnica je prispevala gradivo v obsegu strani 287 – 349 z naslovom Kulturno življenje
v Margetnski fari.
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V oktobru leta 1913 je prejela Žgečevo plaketo za
izjemne dosežke na kulturnem in glasbenem področju. Leta 1995 je prejela srebrno plaketo JSKD za
izjemne dosežke na področju zborovskega petja.
V svojem poklicu pa je dosegla tudi najvišje strokovno
napredovanje, saj ji je leta 2007 Ministrstvo za šolstvo
in šport podelilo naziv učiteljica svetnica.
Najvidnejši rezultati njenega zborovskega dela:
Udeležba otroškega in mladinskega pevskega zbora
na vseh območnih revijah, ki jih je organizirala Zveza kulturnih organizacij občine Ptuj, pozneje pa Javni
sklad za kulturne dejavnosti, izpostave Ptuj.
Udeležba na regijskih tekmovanjih v letih 2005 v Lendavi, 2007 v Ptuju, 2009 v Šentilju, v letu 2011 v
Gornji Radgoni, v Ptuju 2013.
Na teh tekmovanjih sta si oba zbora prislužila 5 zlatih
medalj. Na regijskih tekmovanjih sta zbora dobila tudi
posebno priznanje kot najboljša zbora tekmovanja v
letu 2005, v naslednjem letu pa je dobil mladinski
zbor posebno priznanje za najbolje odpeto ljudsko pesem. V letu 2011 pa je otroški zbor pobral vse nagrade
v Gornji Radgoni: zlato priznanje z odliko in osvojenih 93 točk, priznanje za najboljši zbor tekmovanja
in zborovodkinja priznanje za najboljši tekmovalni
program.
Udeležba na državnih revijah in tekmovanjih v Zagorju ob Savi v letih 2000, 2002, 2004, 2006, 2008,
2010, 2012. Na državnih tekmovanjih so zbrali 7 zlatih in 2 srebrni priznanji.
Udeležba na 4 mednarodnih tekmovanjih: leta 2001 v
Olomoucu, 2005 v Olomoucu – tekmovali so v dveh
kategorijah, 2008 v Bratislavi, v Olomoucu leta 2011,
tekmovali so v dveh kategorijah. Dosegli so eno zlato
medaljo, štiri srebrne in eno bronasto. Leta 2011 ni
bila podeljena zlata medalja v kategoriji ljudske pesmi. Gorišniški pevci so dosegli najvišje število točk
in zmagali. Tekmovali pa so tudi v Bratislavi, kjer so
dosegli srebrno priznanje.
Jurij Cvitanič
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Najvišja umetnost učitelja je prebuditi veselje do ustvarjalnega izražanja in znanja.
(Albert Einstein)
Ob prebiranju besed A. Einsteina bi verjetno še kdo, tako kot jaz, pomislil na osebo, ki se je dolga leta razdajala,
predajala svoje znanje na številne generacije otrok naših občank in občanov ter v njih gojila in krepila veselje do
glasbe in petja – spoštovano učiteljico svetnico, gospo Slavico Cvitanič.
V današnjem sodobnem času, ko smo ljudje preobremenjeni s svojimi vsakodnevnimi obveznostmi in skrbmi, si le
redkokdaj vzamemo čas zase in za stvari, ki nas veselijo. Pozabljamo sami nase in posledično tudi drug na drugega.
Tu in tam, ob kakšni posebni priložnosti,
pa se vendarle najde kdo, ki nas potreplja po rami, nas za trenutek ustavi in nas spomni na smisel in dragocenost
življenja, ki ga živimo.
Vsak izmed nas najde smisel svojega življenja v nečem, kar ga veseli, kar ima rad in kar ga navdihuje. Oseba, ki ji
namenjam ta kratki sestavek, Slavica Cvitanič, je smisel svoje poklicne poti zapisala učiteljskemu poklicu in glasbi,
ki jo nadpovprečno uspešno vodita po poti življenja, posuti s številnimi uspehi, nagradami, priznanji in drugimi
odlikami tako na domačih, gorišniških tleh, kot tudi v drugih slovenskih krajih in celo izven meja naše domovine.
Ubrani glasovi mladih gorišniških pevk in pevcev so se pod umetniško roko Slavice na številnih nastopih zapisali v
sam vrh odličnosti in poželi najžlahtnejša priznanja, ki še danes krasijo stene domače osnovne šole.
Trud in delo, ki ju je Slavica v nekaj desetletjih opravljanja svojega učiteljskega poklica vlagala v naše mlade,
nadobudne otroke, sta obrodila sadove. Veselje do ustvarjalnega izražanja, pesmi in petja, ki jih je otrokom v času
osnovnega šolanja privzgojila Slavica, še danes bogatijo duha sedaj že odraslih ljudi, ki (tako kot v starih, šolskih
časih) še danes radi prepevajo.
Ponosen sem, da ob posebnih priložnostih še vedno ubrano zazveni domača, zborovska pesem, in prepričan, da
je zasluga za to, da imamo radi glasbo in pesem, predvsem Vaša, Slavica. Dober sloves našega domačega kraja,
naše Gorišnice, ste s svojimi uspehi ponesli zelo daleč, za kar sem Vam zelo hvaležen. Uspeli ste doseči in odkriti
najvišjo umetnost učitelja – v nas, domačinih, ste prebudili veselje do glasbe, ki se še vedno krepi in ki zagotovo
ne bo zamrlo. Vsi skupaj smo ponosni na Vas, na Vaše dosežke in hvaležni za to, da smo tudi mi lahko bili delček
velike celote, ki ste jo uspeli ustvariti skupaj z nami.
JOŽE KOKOT
župan občine Gorišnica
Občina je podprla projekte:

-

4 mednarodna tekmovanja,
7 X državna tekmovanja OPZ in 3 X MPZ
2 X Potujoča muzika v Ljubljani,
2 X zborovski Boom v Mariboru
mednarodni pevski festival v Celju
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»PETJE JE PRVOTNI MATERIN JEZIK ČLOVEKA«.
(Yehudi Menuhin)
S Cvitaničevo Slavico se poznava že dolga leta. Spomnim se bistrega dekleta s Ptujskega polja, radovednih oči, ki so
posebej zažarele, ko je bilo govora o glasbi ali so tekle glasbene dejavnosti, ki je prišlo nabirat znanj na vzgojiteljsko
šolo v Mariboru. Pa na koncu ni »prevagnil« vzgojiteljski poklic v ožjem pomenu, ampak je bila močnejša želja po
nadaljnji glasbeni izobrazbi. Tako je Slavičina nadaljnja življenjska pot zaznamovana s posredovanjem glasbenih
vrednot mladim osnovnošolskim »Glasba je najstarejša bitnost. Kadar se otrok rodi, ga uspavaš z glasbo; ne zna
brati, ne more razbrati slik, vendar zna poslušati glasbo« (Duke Elington).
Delo glasbenega pedagoga, ki zahteva vsestransko celega človeka, razgledanega predvsem na ožjem, glasbeno-strokovnem področju, pa tudi v drugih umetnostnih, celo znanostih (Glasba je tudi znanost!), opravlja z vso zavzetostjo in vztrajnostjo. Uspehi zato niso izostali: njeni nekdanji učenci so danes uspešni glasbeniki, inženirji,
profesorji… Tako lahko tudi v Slavičinem primeru pritrdimo »glasbena vzgoja najpomembnejši inštrument, saj
ritem in harmonija dospeta do skritih kotičkov duše« (Platon). Kako močno je glasba prisotna v »skritih kotičkih
duše« otrok, učencev, pa se najbolj izrazi v dejstvu, da imajo glasbo radi tudi, ko je treba prosti čas žrtvovati v
obšolskih dejavnostih. Delo s pevskim zborom je Slavičina velika ljubezen. Za take ljubezni pa ni škoda ne časa,
ne naporov, potrpljenja, energije. Zahteva pa veliko znanja, izkušenj, prepričevanj in to ji je v polni meri uspelo.
Brezštevilni nastopi, revije, tekmovanja doma in v tujini, ki bodo zapisani v knjigi, ki je pred nami, pričajo o tem.
To je veliko plemenito poslanstvo slovenske glasbene pedagoginje in zborovodkinje Cvitaničeve Slavice!
MAG. IVAN VRBANČIČ
O BOGATI POTI ZBOROVODKINJE SLAVICE CVITANIČ
Življenjska pot Slavice Cvitanič je prepletena z zborovsko glasbo. S svojo muzikalnostjo pomembno vpliva na okolico.
Pevci, ki so pod njeno roko spoznali lepote petja, so še danes aktivni pevci ali poslušalci glasbe oz. znajo kvalitetno
preživljati svoj prosti čas. Mnogi med njimi so se zaradi njenega močnega vpliva odločili za profesionalno glasbeno
pot. Slavica je bila od nekdaj predana svojemu profesionalnemu delu. Odlikuje se z natančnostjo, odgovornostjo,
strokovnostjo in pozitivno energijo. Največja radost ji pomeni delo s šolskimi otroki. Veliko energije posveča kulturnemu
življenju na šoli. Skrbi, da so vsi učenci deležni dobrih in kakovostnih programov na šolskih prireditvah, da redno
obiskujejo koncerte, operne in baletne predstave. Trudi se, da bi vsakemu otroku približala raznolik svet glasbe.
Prizadeva si za kvaliteten in otrokom zanimiv pouk glasbene umetnosti. Njena največja ljubezen pa so šolski pevski
zbori, tako otroški kot tudi mladinski. S šolskimi pevskimi zbori sodeluje na vseh šolskih prireditvah ter mnogih
kulturnih dogodkih v kraju. Vsako leto izvede s šolskimi zbori samostojne koncerte. Redno se udeležuje tako občinskih,
regijskih kot tudi državnih zborovskih srečanj, na katerih osvaja visoka priznanja in pohvale. Skrbno in odgovorno
spremlja novosti (na različnih oblikah izobraževanj, na koncertih, glasbenih festivalih, srečanjih, tekmovanjih doma
in v tujini) v šolstvu in jih implementira v svoje pedagoško delo. Svoja spoznanja posreduje tudi sodelavcem v kolektivu. Ob kulturnih prireditvah timsko sodeluje s sodelavci v kolektivu in z umetniki iz ožjega in širšega šolskega
okoliša. S svojim znanjem, izkušnjami, vztrajnostjo in entuziazmom do zborovskega petja pri otrocih vzgaja ljubezen
do petja, vplivala na njihovo samopodobo in samozavest ter jim daje zgled, trden in zanesljiv vodnik na poti odraščanja. Svoje glasbene izkušnje rada deli s kolegi v kolektivu ter mladimi učitelji glasbe, ki so jo prosili za mentorstvo
ali pomoč na poti svoje kariere učitelja. Med sodelavci je priljubljena zaradi svoje strokovnosti in izkušenj ter zaradi
pripravljenosti pomagati kadarkoli in vsakomur. Da, Slavica v stroki predstavlja sonce, ki s svojimi žarki greje in
plemeniti ljudi okoli sebe, predvsem pa navdihuje mlajše generacije pevcev.
dr. INGE BREZNIK, svetovalka za glasbo pri Zavodu RS za šolstvo
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Slavica Cvitanič, učiteljica glasbene umetnosti
V letu 2011 sem prevzel vodenje šole. Imel sem veliko načrtov, kako izboljšati rezultate na področju kulturnih
dejavnosti na naši šoli. Naš otroški in mladinski pevski zbor sta že do tedaj dosegala odlične rezultate. Vesel sem,
da se je k uresničevanju mojih načrtov na področju kulture aktivno vključila tudi učiteljica Slavica, za kar sem
ji izjemno hvaležen. Brez njenega prispevka ne bi dosegli zastavljenih ciljev. Tako smo v letu 2014 s strani JSKD
dobili naziv Naj kulturna šola v kategoriji srednje velikih osnovnih šol, Slavica pa je dobila nagrado za izjemne
dosežke na področju zborovskega petja. Ob podelitvi teh nagrad sem bil izjemno ponosen na svoje sodelavce, še
posebej na Slavico. Da je odlična učiteljica, ki svojim učencem pomaga usvojiti čim več znanj, veščin in spretnosti
s področja glasbe, je Slavica dokazovala že v preteklosti. Njen trud in požrtvovalnost, ki ju je vlagala v svoje delo,
sta se vedno pokazala tudi pri rezultatih njenih učencev, ki so dosegali vrhunske rezultate, saj sta bila naša in
njena, mladinski ter otroški pevski zbor, med najboljšimi zbori v državi.
ravnatelj MILAN ŠILAK

To knjigo posvečam svoji družini, ki mi je vedno stala ob strani in me spodbujala. Možu Juriju, ki mi je
vedno pomagal in mi želel vse najboljše. Sinu Dominiku, magistru muzike, profesorju harmonike, ki mi je s
svojimi čudovitimi spremljavami nadgradil moje nastope na tekmovanjih, njegovi punci Evi,ki je prav tako
sodelovala pri mojih pevskih podvigih, sinu Juriju z ženo Jasno, ki sta tudi odobravala moje početje, vnuku
Jurčku in vnukinji Niki za njune otroške namige, ki so mi pomagali, da sem lahko to dosegla, kar sem dosegla. V svojem življenju sem veliko hodila na mednarodna in državna tekmovanja in sem tudi načrtovala še
eno tekmovanje v Olomoucu in izlet z mladinskim zborom v Gardaland, vendar me je moja bolezen prehitela. O tem bom več napisala na koncu knjige. Upam, da bo moj naslednik, Aleš Pevec, popeljal mladinski
zbor v Gardaland, kajti to si pevci res zaslužjjo. Če en pevec toliko časa prebije na pevskih vajah in povrh
vsega še pridno sodeluje na raznih tekmovanjih, potem si zasluži vsaj ta izlet.
Naslednja, ki bi ji rada posvetila to knjigo, pa je moja mamika Antonija, ki je umrla 14. 11. 2013. Vedno
je rada prepevala tisto: Me mati učila je peti, zato mi je petje nad vse, brez petja je težko živeti, brez petja je
prazno srce! Veliko sva prepevali, ko sem bila še majhna. Od nje sem podedovala smisel za petje in posluh.
avtorica knjige, Slavica Cvitanič
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ŠOLSKO LETO 1979 – 1980
Prvo leto mojega službovanja. V osnovni šoli Markovci je bil razpis za učitelja glasbene vzgoje. Služba je bila
zelo mamljiva, saj je bila blizu mojemu domu. V kraju Markovci so bili tudi zelo naklonjeni kulturnemu
dogajanju, saj je zraven pevskih zborov delovala na šoli še folklorna skupina, skupina fruličarjev, ritmičarke,
ansambel Dinamit, instrumentalni krožek, recitatorski krožek…
Proslave so se vrstile skozi vse leto. Da bi bile čim bolj pestre, sem jih obogatila še s programom fruličarjev,
instrumentalnega krožka, okteta in ritmičark. Tako smo zapeli na proslavah v šoli in v krajevni skupnosti ob
dnevu republike, dnevu JLA, ob novem letu, ob slovenskem kulturnem prazniku, ob dnevu žena, 1. maju
in na zaključni proslavi ob koncu šolskega leta. Bilo je veliko prireditev, ob vsakem pomembnem dogodku
v kraju ali republiki.
Izmed markovskih otrok sem si izoblikovala otroški in mladinski pevski zbor. Prvič sem se predstavila z zboroma in inštrumentalnim krožkom že 1. novembra. Komemoracija je bila na pokopališču, pri spomeniku
padlim borcem v Spuhlji in v Prvencih.

Nastop pevcev in instrumentalistov pri spomeniku padlih borcev v Prvencih
18. maja 1980 sem prvič z zborom zapela na 21. tradicionalni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov
občine Ptuj. Revija je bila v športni dvorani » Mladika« v Ptuju. Zapeli smo naslednje tri pesmi: Rado Simoniti: Sonce, koroško ljudsko v priredbi Matije Tomca: Pojdam u Rute in Bohor žari Radovana Gobca. Roke
so se mi pošteno tresle, vendar je nastop uspel. V tem letu sem tudi spoznala prof. Branka Rajšterja, ki mi je
v naslednjih letih veliko pomagal z nasveti in s svojimi obiski mojega zbora pred revijami.
Šolsko leto sem začela kot Slavica Pukšič, končala pa kot Slavica Cvitanič.
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Moj prvi nastop na reviji otroških in mladinskih pevskih zborov. Na reviji v Ptuju smo zapeli: R. Simoniti: Sonce, koroško ljudsko
v prir. M. Tomca: Pojdam v Rute, R. Gobec: Bohor žari.

Instrumentalni krožek: Bojan, Janja, Ivan, Dušan, Stanko, Milan.
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ŠOLSKO LETO 1980 – 1981
PORODNI
Dobili smo Jurija IV.

ŠOLSKO LETO 1981 – 1982
Prvo šolsko leto mojega službovanja je minilo. Bilo je izjemno pestro. Zelo sem se veselila tega, v katerega
smo pravkar vstopili. Veliko načrtov me je čakalo. Poleg poučevanja glasbene vzgoje v razredu sem se zelo
trudila pri pevskih zborih, ki sem jih pripravljala tako kot prvo leto za številne nastope. Zapeli smo na kar
desetih nastopih in na reviji pevskih zborov v Ptuju, kamor sem odpeljala le mladinski pevski zbor.
Na reviji, ki je bila v Ptuju, smo zapeli naslednje skladbe: M. Pirnik: Smrt v brdih in skladbo V. Mirka: Kako
delajo.
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ŠOLSKO LETO 1982 – 1983
» … Izbrani govorni nastop je tudi tokrat izredno
domiselno bogatil in prepletal glasbeni program,
ki so ga na mnogokateri in dovršen način izvajali.
Oba pevska zbora s solisti, fantovski oktet, zbor
fruličarjev in instrumentalna spremljava. Verjetno so nas vse prevzele pesmi o naši domovini, še
posebno pa nas je navdušila pesem Ančka šiva
zvezdo rdečo z refrenom Pikapolonca, na roko
sede Ančki, glej… Preden smo se ta dan razšli z
željo, da bi čim lepše preživeli praznične dni, je
tov. ravnatelj čestital Valeriji, Daniju in Bojanu,
za glasbo navdušenim učencem naše šole, ki so
na področnih tekmovanjih v glasbi dosegli lepe
rezultate in s tem vsaj malo plačali trud svoje tovarišice Slavice Cvitanič. Za nagrado so v soboto,
4. decembra 1982, potovali v Ljubljano, o čemer
bodo poročali oni sami, saj so prav vsi dobri pisci
spisov in poročil…« je zapisala Karolina Pičerko
v Tedniku pod naslovom Lepa je naša domovina.
Torej, zraven dela v razredu, poučevanja pevskih
zborov, sem pripravljala učence tudi na kviz o
znanju glasbene zgodovine.
»Pesem je pot do srca« je bil naslov našega koncerta, ki sem ga organizirala v markovski dvorani.

18

Mladinski zbor pa se je predstavil s pesmimi: E. Adamič: Na Jurijevo, B. Smetana: Ma hvezda in prir. J.Jež: Moj očka.

Na občinski reviji smo zapeli - otroški pevski zbor: Janez Kuhar: V dolinci prijetni, Jakob Jež: Miška in mavrica.
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Na prireditvi v Sobetincih se je vokalna skupinica predstavila z izbranimi pesmicami.

ŠOLSKO LETO 1983 – 1984
Velika pridobitev za mladinski pevski zbor v tem šolskem letu je bila nabava novih koncertnih oblek.

Zapeli smo naslednje pesmi: R. Simoniti: Dve snežinki, R. Gobec: Žalostinka, M. Kokol: Črni kos.
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Program, ki smo ga zapeli na reviji: W. A. Mozart: Pridi pomlad in J. Brahms: Pikapolonček.
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Ansambel Atlantida: Bojan Peklar, Dani Tement, Darko Plohl

Dani Tement:
NOVO LETO
Sneg pada, mislim, kako bo nekoč.
Tema vlada, vsak čas odbije polnoč.
Pesem razlega od vse se povsod,
prelepo odmeva vse tukaj okrog.
Saj novo leto med nami je že,
življenje svetlo zdaj vsi si žele.
Leto starejši postanemo vsi,
veliko od njega želimo pa si.
Ko le usodo bi vedel te dni,
lepo naj vsem se in srečno godi.
Letu zdaj novemu pojmo v pozdrav,
pesmi veseli se vsak bo odzval….
To pesem je Dani tudi uglasbil in smo jo zapeli na novoletni proslavi.
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»Osrednja prireditev je bila v petek zvečer v prosvetni dvorani v Markovcih. Slavnostni govornik, predsednik skupščine Ladislav Knuplež, je krajanom
govoril o vlogi in pomenu Osvobodilne fronte in
1. maja. V bogatem in pestrem kulturnem programu so sodelovali pevski zbor, recitatorji in ritmična
skupina OŠ Markovci, recitatorska skupina mladih, moški pevski zbor PD Markovci in godba na
pihala PD Bukovci. … Posebno priznanje krajevne
skupnosti pa so za požrtvovalno in vestno delo na
kulturnem področju izročili Slavici Cvitanič,« je
zapisal L. Kotar.

Prejela sem prvo priznanje za svoje delo na službenem področju.
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Iz globine mojih sanj spet letijo ptice…
Da, vedno znova se mi to dogaja, kadar zaslišim pesem oziroma glasbo nasploh: začutim lepoto melodije in besede
včasih povezane v celoto, včasih posebej in tedaj sem neizmerno hvaležna, da me glasba spremlja že vse življenje…
Izzvenela je praznična prireditev ob odprtju nove šole v Markovcih, bilo je 11. avgusta 1979, a še dolgo potem
sem pomnila pesem Praznični dan, ki so jo med druge vključili člani MoPZ Alojz Štrafela Markovci in jih je ob
tem spremljala tudi tedanja godba na pihala. Pričele so se mnoge priprave na novo šolsko leto in med naša srečanja
v novih prostorih je segla radost: prišle so mlade učiteljice, ki bodo naš kolektiv in delo z učenci gotovo obogatile s
svojo svežo, mlado energijo, z znanjem in navdušenjem. Med njimi je bila tudi Slavica Cvitanič, tedaj še Pukšič,
ki je že v prvih dneh šolskega leta 1979/1980 jasno pokazala, kaj se bo dogajalo v njenem kabinetu za glasbeno
vzgojo. Kot učiteljica slovenskega (in tedaj še srbohrvatskega jezika) sem kmalu uživala ob vsem, kar je pogosto
zazvenelo najprej na naši predmetni stopnji, od tam pa se širilo po vsej šoli in se žlahtno izrazilo na šolskih prireditvah in svečanostih: pesem, pesem, mnoge pesmi, tudi nove iz naše slovenske zakladnice, iz novih in novih virov.
Delo z učenci nas je, učitelje, vse bolj povezovalo in z vsemi simpatijami smo spremljali ustvarjalnost in doslednost
mlade kolegice Slavice ter ob tem tudi pomembne dogodke v njenem osebnem življenju: po poroki je postala Slavica
Cvitanič, živela v »učiteljskem« bloku, kjer je družino osrečilo rojstvo obeh sinov, Jurija in Dominika.

Slavico sem bolje spoznala tudi zaradi njenih motivacij mnogih mladih, ki so vse bolj muzicirali in ustvarili svoj
bend, svojo skupino. Mnogo mladih je začelo obiskovati Glasbeno šolo v Ptuju; srečna sem bila, ker si je tega zaželela tudi hčerka Janja, željo uresničila in osrečila kar vse svoje domače.
A naj nadaljujem s Slavico Cvitanič, ki je naš kolektiv popeljala tudi na predstavo nekaterih oper v Ljubljani in
Mariboru (na primer: Ero z onega sveta), naše šolarje pa v okviru Glasbene mladine Slovenije na dopoldansko
matinejo – vajo orkestra, prav tako v Cankarjev dom v Ljubljani. Sčasoma pa smo začutili, da se bliža naše slovo,
saj si je družina Cvitanič zgradila novi dom v Gorišnici in se je Slavica po 5 letih v Markovcih preselila tudi v
osnovno šolo v Gorišnica in tam nadaljevala s svojim glasbenim pedagoškim delom.
Markovci in Gorišnica, sosednji fari, sosednji šoli… Zato ni bilo težko spremljati Slavičinega nadvse uspešnega
dela tam, kjer je nekoč tudi sama preživela osnovnošolska leta, vzljubila glasbeno umetnost in se že v rojstni družini naučila spoštovati vse, kar nam skozi ves poznejši čas bogati in lepša življenje. Minevala so leta, desetletja in
še smo se srečevali, v takih pomladnih dneh, ko je Slavica Cvitanič pripeljala svoj otroški in mladinski pevski zbor
na katero od Revij pevskih zborov, ki so se zvrstile v osnovni šoli Markovci. Vedeli smo, da nas bodo njeni mladi
pevci spet navdušili in z veseljem smo njej in zboru iskreno čestitali.
Potem se je spet zgodilo neko srečno naključje: tri naše vnukinje so druga za drugo, še največ časa pa kar skupaj kot
šolarke v Gorišnici, takoj postale članice katerega od pevskih zborov ter ostale prav do konca 9 – letke, vse do tistih
lepih slovesov od osnovne šole, pevskih zborov in svoje zborovodkinje Slavice. A v tistih letih, ko so še bile članice
otroškega oziroma mladinskega zbora, so doživele mnogo skupnih pevskih uspehov doma in celo v tujini. Predvsem
pa: prirojena ljubezen do petja in glasbe, jih je popeljala k učenju različnih inštrumentov, h glasbeni umetnosti, ki
je še posebno lepa, ko se prave besede združijo s pravo melodijo in izvabijo iz ljudi prijazen, srečen odziv.
Dragi Slavici Cvitanič je uspelo od generacije do generacije. Uspelo ji je tudi delo in njen sad, ki ga imate pred
seboj: zapis vsega, v čemer je ustvarjalno uživala. Čestitam ji v imenu mnogih ljudi v svojem življenjskem okolju
ter ji želim izpolnitev vseh njenih želja v bodoče!
Kajti: ko slišim lepo pesem – iz globine mojih sanj spet letijo ptice… Hvala!
Zapisala: KAROLINA PIČERKO, upokojena učiteljica slovenskega jezika,
ponosna na skupna leta v osnovni šoli Markovci
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Anekdota:
V Prvencih je bila proslava, na kateri je pel fantovski oktet. Sedimo na klopi… pa smo že na vrsti… vstanemo… in tisti gospod, ki je sedel zraven nas, je padel s klopi. Bilo nam je tako smešno, da nismo mogli nič
zapeti, ker smo se tako smejali… jaz sploh nisem mogla dati intonacije na melodiko….

ŠOLSKO LETO 1984 – 1985
PORODNI
Dobili smo Dominika.

ŠOLSKO LETO 1985 – 1986
Službeno pot sem nadaljevala v osnovni šoli Gorišnica.

Tudi v Gorišnici sem imele manjšo skupino pevcev, nonet: Mateja, Marjana, Mateja, Lidija, Lidija, Alenka, Kristina, Nataša, Peter.
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Program je bil naslednji: W. A. Mozart: Bald prangt den Morgen zu verkunden, tercet dečkov iz opere Čarobna piščal, koroška
ljudska v prir. C. Preglja: Ta zima že zapušča nas, ljudska v prir. U. Vrabca: Čuk se je oženil.

Zapeli smo na območni reviji na Ptuju. Program je bil naslednji: M. Pirnik: Slavčki, M. Ribičič, C. Cvetko: Pikapolonca.

26

Tako je bila polna kulturna dvorana v Gorišnici 29. novembra

Bodi v življenju darežljiv!
Vsako dobro se še z boljšim vrača!
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ŠOLSKO LETO 1986 – 1987

Tudi mladinski zbor se je predstavil na območni reviji na Ptuju. Zapel je: La pastorella, R. Gobec: Rdeči nagelj, Haydn: Zeleni maj.
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Tudi OPZ je zapel v Ptuju. Na kitari nas je spremljal Dani Tement. Spored nastopa je bil naslednji: P. Eben: Vlaštovki a snih, S.
Mihelčič; Jurjevanka, Čebelica Maja.
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ŠOLSKO LETO 1987 – 1988

Moj nonet

Nastop noneta na prireditvi v Krambergerjevem domu na Ptuju, ki ga je organizirala Kristina Antolič.
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Na tej plavi obleki, ki jo imam oblečeno na spodnji fotografiji, se mi je strgala nit, ki sem jo potegnila že
doma, ko sem šla na nastop po stopnicah in ker je držala rob obleke, sem jo odparala. Potem pa pred nastopom naenkrat zagledam to katastrofo in potem hitro pošljem pevce v trgovino na Ptuju po šivanko in modri
sukanec in potem smo šivali. Vsak je imel nalogo zašiti kos obleke. Pravočasno smo zaključili z delom.
To šolsko leto smo se odločili, da bomo MPZ preoblekli v nove obleke. Tako sva se z ravnateljem Brankom
Šircem odpravila na Ptuj v podjetje Delta, kjer so šivali obleke, Pa sva prišla v tajništvo, kjer so naju vprašali,
če bova pila kavo. Jaz seveda nisem pila kave, vendar takrat sem si mislila, če bom zavrnila kavo, potem bodo
pomislili tisti zaposleni: Kaj se pa ta gre? Enako se je potem zgodilo še v proizvodnji. …to sta bili že dve
kavi…Potem pa ne vprašajte, kako mi je bili slabo, ko sva prišla domov!

Tako so zgledale obleke, ki smo jih dobili iz Ptuja.

Otroški pevski zborček je zapel ob spremljavi Frančka Rihtariča in Anite Voršič: J. Brahms: Pikapolonček, Ipavec: Predica, R. Gobec:
Kolo mladosti.
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Nastop ritmičark na prireditvi v Krambergerjevem domu v Ptuju.

Tako so zaplesale ritmičarke na prireditvi v Krambergerjevem domu v Ptuju.
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ŠOLSKO LETO 1988 – 1989
V tem šolskem letu je potekalo na OŠ Olge Meglič tekmovanje v znanju o godalih. Naša šola se je predstavila
v zasedbi: Tina Brodnjak, Slavica Trunk in Božena Kelenc. Osvojile so 4. mesto od 88 sodelujočih ekip.

Otroški zbor je zapel na območni reviji v Ptuju. Program je bil naslednji: ljudska v prirJ. Kuharja: V dolinci prijetni, Mačja veselica,
R. Gobec: Kresniček.
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Da bi napisal kot pesnik je težko, pa poskusim tako: Vsaka oblika nadarjenosti človeka je še danes v veliki veljavi,
in če se še vedno najde človek, ki človeka razveseli na različne načine, in to je tudi mene doletelo, ko sem spoznal
z bližnjimi prijatelji Slavico Cvitanič. Tistih prvih začetkov ne more skoraj nihče pozabiti. Ko sem se odločil za
pevski zbor, sem že začutil, da to ni mačji kašelj .Ob prvem obisku na vaji je bilo malo čudno, trema, kaj bo z
mano, verjetno to z vsakim. Vse skupaj nas je Slavica spravila v dobro voljo in začnimo. Že po nekaj vajah nastop,
ja, kar množili so se. Uh, sem si mislil, moram vzdržati v skupini. Čas teče in spoznal sem, da tudi klavir brez
ene same tipke ne zveni kot treba. To mi je ostalo do danes v spominu. Tisti časi so bili drugačni, kot so danes. Ni
bilo tako vse moderno, vendar smo se navadili. Moram reči, po nekaj nastopih nas je že mrgolelo, in taki kup ljudi
obvladati ni lahko. Slavici vse čestitke. Bilo je še lepše, ko smo se še bolj spoznali in ugotovili, kako je kateri - talentirani. Fantastično, ni ga bilo,da ne bi bil katerikoli za nekaj sposoben. Brez spodbujanja eden drugega ne bi
dosegali takih res dobrih rezultatov. Približujejo se lastni koncerti. Vsak ima svojo nalogo za pripravo. Še najbolj
pa je morala Slavica to gručo ljudi naučiti, kakor je treba. Rezultati so bili fantastični. Ni bilo osebe, da ne bi bil
na koncu srečen uspeha. Ob vajah smo se smejali, kar je za zdravje dobro, ampak Slavica je bila odlična tudi za
nered v zboru. Ker se nas je zbralo že veliko, je težko narediti mir in disciplino, kar je za zborovodja obremenitev.
V zimskih uricah smo se na vaji včasih greli ob lastni sapi! Ni bilo tako kot danes, ko je vse bolj moderno. Zadovoljni smo bili, če se je kdo našel, da smo si popestrili petje ob igranju na ljudske inštrumente. To je prišlo dostikrat,
saj skoraj ni bilo vaje , da ne bilo kdo kaj praznoval. Včasih so bile note in besedila pravi izziv. Mislil sem, da
tega ni mogoče izvesti. Vendar, na koncu je bilo fantastično. Večkrat sem opazil pred prihodom na oder vzklike
poslušalcev - to so pa pravi talenti. Škoda da smo se razšli, upam pa, da se bo našla še tako velika skupina, kot je
bila naša. Še do danes ni pesem izumrla in ne bo, le dobra volja je potrebna, pa bo lepo.
Čestitke Slavici Cvitanič.
Pevec MePZ FRANČEK RIHTARIČ

Nastop mladinskega zbora v Ptuju ob spremljavi gospe Slavice Kurbus. Program je bil naslednji: M. Kokol: Črni kos, J. Lennon,
Paul Mc Cartney: Hey Jude.
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ŠOLSKO LETO 1989 – 1990

Nastop na domačem koncert.

Nastop mladinskega zbora na območni reviji v Ptuju.
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Otroški pevski zbor je zapel ob spremljavi Frančka Rihtariča na kitari in Anite Voršič na klavirju. Prireditev je bila v SŠC v Ptuju.
Program je bil naslednji: F. Schubert: Lipa, R. Gobec: Moja cesta.

Na reviji dirigiram skupno pesem vsem združenim zborom z naslovom: E. Cosseto: Domovini.
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ŠOLSKO LETO 1990 – 1991

Nastop mladinskega zbora na območni reviji na Ptuju. Program, ki smo ga izvajali, je bil naslednji: prirljudske, J. Jež: Moj očka ima,
V. Đorđević: Veće vrana.

Nastop OPZ ob spremljavi Anite Voršič na reviji na Ptuju. Program, ki smo ga izvajali, je bil naslednji: J. Kuhar: Pionirska pesem,
C. M. von Weber: Če dete še ne najde sna, R. Gobec: V šolo.
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Glasba je moje veselje že od malih nog. V času osnovnošolskega izobraževanja sem obiskovala glasbeno šolo v Ormožu – instrument klavir. V OŠ Gorišnica sem pela pri pevskem zboru, ki ga je najprej vodila ga. Jerneja Bombek,
nato pa ga. Slavica Cvitanič. Ob koncu OŠ in v srednji šoli sem večkrat s klavirjem spremljala pevski zbor na
revijah in koncertih. Prav učiteljica Slavica me je s svojim entuziazmom, strokovnostjo ter predanostjo navdušila
nad zborovskim petjem. Njena želja je namreč bila, da bi se čimveč njenih učencev, ki so v osnovni šoli prepevali v
šolskem zboru, vključilo v odrasle pevske skupine. Tako sem pod njenim vodstvom prepevala v zboru še v srednji šoli
in tudi nekaj let kot študentka. V zboru sta vsa ta leta prepevala tudi moja starša. Učiteljica Slavica je na pevske
vaje vedno prihajala nasmejana in polna energije za delo, kar je prenesla tudi na nas pevce. Čeprav smo prepevali
ljubiteljsko, se ni zadovoljila le s petjem enostavnih pesmi, ampak je postopno vključevala zahtevnejše skladbe,
tako da smo pevci glasovno zelo napredovali, saj skoraj ni bilo partiture, ki je ne bi obvladali. Tako smo se redno
udeleževali revij pevskih zborov, tekmovanj ter pripravili veliko samostojnih koncertov doma in na tujem. Vsako
leto smo izvedli tudi intenzivne vaje, kjer smo pevske vaje obogatili še s prijetnim druženjem. Vsa ta leta petja v
pevskem zboru so mi pomenila sprostitev ter veselje, za kar pa se moram zahvaliti ravno učiteljici Slavici. Veselje
ter ukvarjanje z glasbo sedaj skušam prenesti tudi na svoja otroka, od katerih že eden obiskuje glasbeno šolo ter
poje pri pevskem zboru. Menim, da je glasba odlična popotnica za življenje, saj ob sedanjem hitrem ter stresnem
tempu človek ravno v njej lahko najde svoj mir in sprostitev. Poleg tega pa glasba ne pozna meja, ljudi povezuje in
druži, kar je spet v današnjih časih bistvenega pomena.
Z učiteljico Slavico sva že nekaj let tudi sodelavki na OŠ Gorišnica, kjer še naprej zavzeto uči otroke prvih pevskih
korakov. Z otroškim in mladinskim zborom sodeluje na revijah, koncertih, tekmovanjih, kjer posega po najvišjih
priznanjih v zborovskem petju. Prav z užitkom je poslušati te mlade pevce, kako ubrano ter samozavestno pojejo,
ob tem pa ne umaknejo oči od zborovodkinje in njenih rok. Najlepše ob tem pa je, da jim v očeh vidiš, kako z
veseljem in užitkom prepevajo. To doseči pa uspe le najboljšim zborovodjem.
Slavica, v čast in veselje mi je, da lahko še naprej sodelujem s tabo.
ANITA VORŠIČ, korepetitorka

Nastop na Ptuju na prireditvi, ki jo je organizirala Zveza sindikatov Slovenije.
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Nastop manjše zasedbe na isti prireditvi.

ŠOLSKO LETO 1991 – 1992

Glasbena pravljica Grad gradič.
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Zapeli smo tudi na 33. območni reviji pevskih zborov na Ptuju. Program, ki smo ga peli, je bil naslednji:
A. Ostrovski: Dan na dan sij nam sonce, J. Jež: Potovanje, R. Gobec: Kresniček.

Mladinski zbor je zapel ob klavirski spremljavi Slavice Trunk. Pesmi, ki smo jih zapeli, so bile naslednje: U. Vrabec: Čuk se je oženil,
D. Jenko: Lipa, Ruska ljudska: Kalinka.
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ŠOLSKO LETO 1992 – 1993

Nastop na božičnem koncertu v Ormožu.
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Nastop MPZ na 34. območni reviji na Ptuju. Program, ki smo ga zapeli, je bil: K. Boštjančič: Pesem o sinički, E. Adamič: Na Jurjevo,
J. Lennon, P Mc Cartney: Hey Jude.

Nastop OPZ na 34. območni reviji na Ptuju. Pesmi, ki smo jih zapeli, so bile naslednje: J. Brahms: Pikapolonček, W. A. Mozart:
Matičkov rojstni dan, J. Kuhar: V dolinci prijetni.

42

43

ŠOLSKO LETO 1993 – 1994

Zapeli smo tudi na 35. reviji otroških pevskih zborov na Ptuju. Za klavirsko spremljavo je poskrbela Slavica Trunk. Zapeli smo: W.
A. Mozart: Uspavanka, J. Krička: Mačja polka, W. A. Mozart: Prostosti.

Ob klavirski spremljavi pianistke Slavice Trunk je zapel tudi mladinski pevski zbor na območni reviji pevskih zborov na Ptuju. Zapeli
smo: B. Smetana: Ma hvezda, L. Kramolc: Nedeljski jagri, J. Offenbach: Barcarole iz opere Hoffmanove pripovedke.
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Na koncertu v Gorišnici je ob harmoniki Ernesta Kokota zapel otroški pevski zbor.

Mladinski pevski zbor pa je zapel ob klavirski spremljavi Slavice Trunk.
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SLAVICA CVITANIČ – MOJA UČITELJICA, MENTORICA, KOLEGICA IN PRIJATELJICA
»Zdravo, Slavica!« - »Ja, zdravo, Slavica!« tako se je običajno začel najin pogovor po telefonu.Obe Slavici in obe
veseli, da se spet slišiva, obe učiteljici glasbe, obe oboževalki zborovskega petja, poklicni kolegici, pa hkrati učiteljica
in učenka.
Prav zanimivo se je obračati nazaj v čas, ko sva se spoznaliŠe se spomnim svojega, mislim da tretjega razreda v
OŠ GorišnicaDobili smo novo učiteljico petja pri zboruJoj, kako je završalo po šoliNova učiteljica je bila mlada,
živahna, polna energije in zelo modernaSvoj razred je takoj opremila s plakati pevcev in skupin zabavne glasbe,
kjer je lahko vsak našel svojega idola in se tako v njenem razredu počutil domače, prijetno in »odraslo«Zdelo se
nam je, da nas razume, nas jemlje resnoČeprav je pouk glasbe v osnovnih šolah res skopo odmerjen, je s tem, ko
je bila vedno dosledno pripravljena, ko je do potankosti obvladovala stroko, resnično izkoristila vsako minutko in
nam zagotovila veliko znanja ter predvsem ljubezni do glasbe.
Še nekega dogodka se spomnimBilo je v 6razredu in Slavica je bila brez glasuMene je poprosila, da sošolcem narekujem, ona pa je snov zapisovala v moj zvezekRekli boste, nič posebnegaSmo pa bili vsi osupli, ko smo videli njen
rokopisNikoli nisem spoznala nikogar, ki bi znal tako lepo pisatiŠe vedno hranim ta zvezek…
Čeprav so se pevske vaje zbora začele že ob 7.00 zjutraj in smo se do šole v vsakem vremenu vozili s kolesi, se vaj
ni »špricalo«Zakaj? Poskrbela je, da je bil repertoar izbranih pesmi vedno tehtno izbranV njem so bile tiste »zaguljene«, nam takrat manj lepe skladbe, ki nam jih je znala približati, da smo jih jemali kot izziv, seveda pa nas
je vedno presenetila še s kakšno dobro izbrano popevko za dušo, kot radi rečemoIn tako so minevala osnovnošolska
letaSlavica je imela navado, da je tiste, bolj obetavne pevce ob odhodu v srednjo šolo povabila v svoj mešan pevski
zborTo je bila kar čast, če si bil povabljen, zato se nas je večina odzvala povabiluKer sem šolanje nadaljevala na
srednji glasbeni šoli, je bilo zame to še posebej koristno, hkrati pa je predstavljalo časovno težavoV današnjih časih
si res težko predstavljam, da smo si lahko privoščili vaje dvakrat tedenskoTo so danes le pobožne želje dirigentov in
ob vseh ostalih stvareh nemogoča obveznost pevcev.
Najino sodelovanje se je nadaljevalo še z mojim korepetiranjem njenih zborov na revijah Med študijem in nekaj let
po njem sem delala v glasbeni šoli, zato se najine poti takrat niso pogosto križaleMe je pa nekega dne presenetila
s klicem
Izvedela je namreč, da se v Markovcih išče profesor glasbeJaz sem takrat sicer to vedela, vendar zaradi dobre službe,
ki sem jo imela, nisem resno razmišljala o tem, da jo zamenjamPo pogovoru s Slavica in prepričevanjem kolegice
sem se potem vseeno odločila, da začnem delati v osnovni šoli v Markovcih, v svojem kraju in čisto drugače, kot
sem bila navajena prej
Šele takrat sem Slavico spoznala še v drugi lučiPrej je bila sicer moja učiteljica, potem pa je postala moja mentorica, vzornica in kolegicaVzela si me je pod perutko, mi pomagala z nasveti, pripravami, celimi kupi notnega
gradiva… Ne morem z besedami dovolj izraziti hvaležnosti za to pomoč
In potem se je začelo najino lepo obdobje sodelovanjaSkupaj sva hodili na seminarje, na študijske skupine in po
poti tako klepetale, da je bilo poti vedno premalo, pa četudi je trajala več 100 kmDebatirali sva o vsem mogočem,
največ pa seveda o zborih, o tem, kako rešiti kakšno zagato, kako najti dobro skladbo, kako mlade pevce motivirati,
kako se lotiti česa res težkega… Ja, res lepo sva se imeli, pa še koristno je bilo.
Zadnje leto je drugačeSama se vozim na seminarje, sama na študijskeLepo bi bilo, če bi se nama še ponudila
kakšna priložnost, da vse to doživiva znova in znova...
Draga Slavica, vse lepo in HVALA!!!
korepetitorka SLAVICA LAJH
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Nastop gostov iz Globasnice – avstrijska Koroška.
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ŠOLSKO LETO 1994 – 1995

Nastop gostujoče Orffove skupine pod vodstvom Vere Sever

Nastop otroškega pevskega zbora na območni reviji na Ptuju. Zapeli smo: M. Gorup - A.W.eingerl: Halo, halo, J.Jež: Mačku, R. P.
Groff: Krokodil pri zobarju. Na klavirju je zbor spremljala Slavica Trunk.
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Božični koncert na Ptuju
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Zapeli smo tudi na mladinski reviji v Gorišnici. Zapeli smo naslednje pesmi: W. A Mozart: Bald prang den Morgen zu verkunden,
J. Jež: Igraj kolce, M. Tomc: Pojdam u Rute. Na klavirju je zbor spremljala Slavica Trunk.

Vrnili smo obisk OŠ Kapela pri Veri Sever in zapeli ob harmonikarski spremljavi Ernesta Kokota.
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ŠOLSKO LETO 1995 – 1996

Zbor je zapel na postavitvi klopotca na Borlu ob spremljavi na frajtonarici - prvaka na tem inštrumentu - Primoža Kelenca.

SODELOVANJE V ZBORU
V zboru s Slavico Cvitanič sem sodeloval kot pevec in kasneje kot instrumentalna spremljava zbora z diatonično
harmoniko. Občutki ob tem so bili zmeraj posebni, neopisljivi. To dojemam šele kot odrasla oseba, saj si kot otrok
poln pričakovanja, adrenalina. Prisotno je mogoče malo treme, ki od otroka zahteva osredotočanje na izvedbo,
ne dopušča pa veliko prostora za razmišljanja o občutkih. Izkušnje ob sodelovanju s tako posebno osebo, kot je
naša Slavica, prinašajo ogromno pozitivnih koščkov mozaika osebe, ki je v nastajanju in izoblikovanju. Vesel in
počaščen sem, da sem lahko dodal del sebe in da sem bil del te pisane zgodbe.
PRIMOŽ KELENC
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Izkoristi vsak ponujeni
trenutek življenja
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Zapeli smo tudi na 45. letnici delovanja odraslega pevskega zbora, ki ga prav tako kot OPZ in MPZ vodi gospa Slavica Cvitanič.

Zapeli smo tudi na območni reviji pevskih zborov v Gorišnici. Program je bil naslednji:
J. Pribožič: Zvečer, Jakob Jež: Moj očka ima, Matija Tomc: Luštno je vigred.
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V Markovcih, ki so bili organizatorji kar nekaj zadnjih revij pevskih zborov na ptujskem področju, je zapel tudi OPZ pod vodstvom
Slavice Cvitanič. Zapeli smo: J. Brahms Pikapolonček, O Vargues: Trije mucki, R. Gobec: Kresniček.

Bodi pozoren in opazi
iskrice v prijateljevih očeh!
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ŠOLSKO LETO 1996 – 1997
Nastopali smo na prireditvi Za male in velike.

Zapeli smo tudi na koncertu.

Koncert OPZ in MPZ v Gorišnici 25. 4. 1997. Na harmoniki je zbor spremljal Ernest Kokot, na kitari pa Sandra Belšak in Jana
Kovačec.

61

So dnevi, ki odštevajo naše življenje, in so dnevi, ki štejejo. Kar nekaj takih je v mojem spominu zapisanih v
obdobju od leta 1992 do 1998 in so povezani s sodelavko, učiteljico glasbe ter zborovodkinjo, Slavico Cvitanič.
Tistega davnega leta 1992 me je povabila k sodelovanju pri pripravi in izvedbi božično-novoletnega koncerta, to
pa se je nato ponavljalo še naslednjih pet let, ko smo poleg domačega nastopa gostovali v Ormožu, Markovcih, na
Ptuju, v Cirkulanah, Kidričevem in celo v Globasnici na avstrijskem Koroškem. Slavica se je odločila vstopiti v
srca ljudi z večno lepimi pesmimi, ki vsakič znova pobožajo srce, če pa prihajajo iz otroških grl, pa je vse skupaj le
še bolj prikupno. Z mladinskim pevskim zborom je naštudirala pester repertoar pesmi, s katerimi je želela ponesti
nekaj topline in radosti v srca ljudi in tako popestriti praznične dni. Meni je zaupala večino glasbenih spremljav
na harmoniki in sintetizatorju. Glede na to, da sem poznala Slavico kot sila natančno, vztrajno in neomajno
ter odločno, mi je bilo povsem jasno, da se moram brezhibno pripraviti, saj polovičarstva ona ni tolerirala. Res,
slovela je kot izjemen perfekcionist, vedno je zahtevala, da pevci dajo od sebe svoj maksimum, da pokažejo, kaj in
koliko zmorejo, predvsem pa da so odgovorni do poslušalstva, ki jim je namenilo svoj čas in pozornost. S čudovito
odpetimi napevi mladih pevcev je bila Slavica vsakič vir veselja, zato je sodelovanje z njo obogatilo tudi mene.
sodelavka in korepetitorka MANJA BEZJAK
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Zapeli smo tudi na prireditvi Ob svetovnem dnevu zdravja. Zapeli smo pesem Moji beli zobki. Na kitari nas je spremljal tudi moj
sodelavec Boštjan Rihtar.

Slavica Cvitanič vedno nasmejana, polna energije, izredno natančna pri vsem, česar se loti, nikoli žaljiva, vedno pa popolnoma
iskrena.
Je odlična sodelavka, vredna vsega spoštovanja in do zadnjega atoma zanesljiva.
V življenju sem srečal zelo malo ljudi, ki bi jih lahko primerjal z njo. V projektih, ki jih je organizirala, sem vedno
rad sodeloval s kakim likovnim prispevkom (dekoracijo), ker sem vedel, da bo vse do konca vzorno izpeljala.
Z ljudmi njenega kova je vedno čudovito sodelovati.
sodelavec BOŠTJAN RIHTAR
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V Rogaški Slatini smo sodelovali na Reviji Pika poka pod goro, kjer smo zapeli Lukarsko, Dvanajst deklet, Ste vidli barona. Ob
spremljavi klasične harmonike, na katero je zaigral Dominik Cvitanič, smo zapeli Naš dedek.

Revija mladinskih pevskih zborov, Narodni dom Ptuj, 15. april 1997. Zapeli smo: Avon Beckerat: Sine musica, J. Pribošič: Muha v
gosteh, E. Adamič Na Jurijevo.
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Zapeli smo: G. B. Pergolesi: Zlata roža, J. Krička: Mačja polka, W. A. Mozart: Matičkov rojstni dan
Markovci, 12. marca 1997
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Na slovesnosti ob dnevu samostojnosti je zapel tudi naš otroški pevski zborček ob spremljavi Danija Tementa na obnovljenem klavirju.
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Ob mojem vstopu v 4. razred je bila nova že šola, v katero smo se preselili, še bolj novo pa je bilo doživljanje glasbe
pri pouku in petje v zboru, saj je šola dobila tudi svojo dušo - Slavico. Že pred tem sem z veseljem hodil v šolo, saj
so bili moji sošolci tudi moji prijatelji, šele od takrat dalje pa je moje bivanje v njej dobilo tudi smisel - glasbo. Sicer
sem že pred tem igral harmoniko in kitaro, hodil v glasbeno šolo, si izmišljeval skladbice, a zdaj sem skozi njeno
vzpodbudo in tudi občudovanje dobil tolikšno veselje, da sem svoje popoldneve vse do konca osnovne šole preživel
v glasbeni učilnici ob klavirju.
Nad prepevanjem v zboru smo bili navdušeni vsi - tudi taki, ki morda niso imeli za to dovolj talenta, so pa uživali
v družbi mlade zagnane učiteljice, ki je vzpodbujala pri petju tudi njih. A je bilo petje v zboru le začetek za vse,
kar je bilo pozneje zame zares pomembno: glasbeni krožek, fantovska pevska skupina, poslušanje in učenje baroka
in klasike, skupina Atlantida ter seveda tisoče ur za klavirjem. Veliko je stvari, s katerimi sem se ob tem srečal,
vem pa, da je spremenilo moje življenje in vsaj še nekatera, ki so zato postala tudi del mojega. Okrog Slavice smo
se zbrali nekateri, ki smo bili povsod zraven, a smo želeli še več, kar pa ni bilo nenavadno, saj so vse naše glasbene
ideje in sanje poletele ob njenih vzpodbudah. Nemogoče se je spomniti vseh, so pa mnoge postale resničnost, vem
pa, da bi morali vsi, ki poučujejo, delati stvari točno tako, kot jih je Slavica - vzpodbujati mlade ljudi, da poiščejo
svoje talente, jih razvijajo, se v njih veselijo sebe in razveseljujejo druge; s tem postanejo nase ponosni, samozavestni in ne potrebujejo drugih načinov za samopotrditev in čudnih načinov za socializacijo v skupine, kamor
pravzaprav ne sodijo.
Hvala ti, Slavica, da si mi omogočila, da sem takrat našel sebe in tiste, ki so postali moji najboljši prijatelji,
med katerimi si bila seveda tudi sama.
DANI TEMENT, korepetitor in pevec pri MPZ OŠ Markovci

Zapeli smo tudi na shodu SLS v slovenskem merilu. Prireditev je bila v Moškanjcih.
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Združeni vsi trije zbori zborovodkinje Slavice Cvitanič so zapeli na prireditvi »Postavitev temeljnega kamna za novo večnamensko
dvorano«.

Nastop harmonik na odprtju razstave umetnikov Likovne kolonije, Borl, 1997
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ŠOLSKO LETO 1997 – 1998
Zapeli smo na božičnem koncertu v Muretincih in Gorišnici.

Uspešno smo se predstavili na 39. reviji otroških pevskih zborov.
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Zveza kulturnih organizacij Ptuj je organizirala 2. aprila 1998. 39. revijo MPZ v Narodnem domu v Ptuju. Zapeli smo: M. Tomc:
Luštno je vigred, J. Jež: Moj očka ima, B. Smetana: Ma hvezda.

Privošči si, kajti življenje
je tako kratko!
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»Pesem nas druži« - pod tem naslovom je potekala 5. aprila v Gorišnici velika pevska prireditev.
Skupna pesem je združila čez 200 pevcev »Margetnske fare«, od prvošolčkov do dedkov in babic.
Ta množični pevski nastop, na katerem sta zapela
tudi otroški in mladinski pevski zbor, je spremljalo veliko domačih ljubiteljev zborovske glasbe.
Takratni župan občine Gorišnica, Slavko Visenjak,
je v svojem nagovoru med drugim dejal: »Včasih so
rekli, da se tam, kjer se najdejo na kupu g. župnik,
župan in ravnatelj, dogaja nekaj velikega. Ta resnica velja tudi za to prireditev. Med seboj je povezala
veliko število pevcev in ljubiteljev petja.«
V Tedniku je novinarka Tatjana Mohorko dne 5.
maja zapisala:
Zbor 270 pevcev očaral občinstvo
»Za občino Gorišnica bi lahko kar rekli, da je to
občina pevcev, saj jih toliko kot ta premore le malo
katera v okolici. Priložnosti za skupna pevska srečanja imajo pevci malo, razen na revijah in občinskih prireditvah, zato je bila pobuda o veliki pevski
prireditvi na občinski ravni dobrodošla. Dve leti
doslej je pesem družila le pevce iz fare Sv. Marjete,
letos pa se je komisija za kulturo odločila, da pripravi srečanje pevcev z obeh far v občini, zato so
povabili še pevce od Sv. Barbare.
Prireditev s pevci in pevkami so pripravili na velikonočni ponedeljek popoldan in v večnamensko
dvorano povabili ljudi od blizu in daleč. Tudi letošnja prireditev je imela naslov Pesem nas druži.
In pesem je tistega popoldneva res združila 270
pevcev iz 15 skupin. Nastopila sta otroški in mladinski pevski zbor OŠ Gorišnice … Pevci so se na
srečanju predstavili s svojim pevskim programom,
zaključek pa je bil skupen in nadvse prijeten, saj je
pesem Zbora židovskih sužnjev iz 3. dejanja opere
Nabucco G. Verdija prav veličastno izzvenela. Tudi
obiskovalcev je bilo mnogo, kar je pevcem dalo
še nadaljnje spodbude za ustvarjanje v ljubiteljski
kulturi. Dogovorili pa so se tudi že, da se prihodnje
leto na pomlad spet dobijo in zapojejo skupaj, kajti
prepričani so, da kdor poje, slabo ne misli.«
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»Pesem nas druži« - pod tem naslovom je potekala 5. aprila v Gorišnici velika pevska prireditev. Skupna
pesem je združila čez 200 pevcev »Margetnske fare«, od prvošolčkov pa do dedkov in babic. Ta množični
pevski nastop, na katerem sta zapela tudi otroški in mladinski pevski zbor OŠ Gorišnica, pod vodstvom
gospe Slavice Cvitanič, je spremljalo veliko domačih ljubiteljev zborovske glasbe.
Neznani avtor je nekoč zapisal: »Ne hodi po uhojeni poti. Raje pojdi tam, kjer ni poti in pusti sled.« Uvodoma
zapisane besede skoraj veljajo za gospo Slavico Cvitanič. V spominu se vračam v preteklost, ko sta se najini poti
na nek način združili, prepletli, skupaj se trudili ustvariti podobo celote, lepote. Sama sem bila študentka v Ljubljani, Slavica pa je prevzela vodenje Mešanega pevskega zbora v Gorišnici. Vedno sem se rada vračala domov, še
posebej, če so me povabili k sodelovanju. Moram omeniti gospo Hedico Fric, ki me je naučila spoštovati in ceniti
lepo slovensko besedo. Rada sem vodila različne prireditve, med drugim tudi zborovske. Priložnost sem imela
spoznati človeka, ki mu je njegov poklic obenem bil tudi hobi. Slavica je v svojem delu neizmerno uživala, mu
bila predana, ga opravljala z neverjetno doslednostjo in natančnostjo, z ljubeznijo. Zanjo je bilo samo odlično
opravljeno delo dovolj dobro. Ko se je zaposlila na Osnovni šoli Gorišnica je prevzela še Otroški in Mladinski PZ.
Zanjo so šteli samo rezultati. Udeleževali so se različnih tekmovanj v Sloveniji in tujini in povsod želi priznanje.
Naše pevske glasove so prav zaradi Slavičinega trdega dela poznali povsod. Za doseženimi rezultati se je skrivalo
trdo delo, odpovedovanje, zgodne vstajanje, vaje ob prostih dnevih… Toda, bilo je vredno. Vsi smo bili ponosni na
dosežke. In tako bi bilo še naprej, če kot veliko presenečenje nas vseh, ne bi udarila Slavičina bolezen. Od takrat
je vse drugače. Ne glede na vse in kako bo v prihodnosti, pa je Slavica na področju pevskega izražanja pustila
globoko sled, ki je nič, nikoli ne bo moglo izničiti. Za svoje delo si zasluži priznanje in zahvalo. To, kar pa počne
v sedanjosti, pa je odraz velikega poguma. Ne bolezen ne omejitve je ne ustavijo pri ustvarjalnosti. Naj zaključim
z mislijo Rosanne Ambrose-Brown: »Pogum je skupaj z ljubeznijo največji dar. Vsak človek je velikokrat poražen;
a če sprejmemo poraz vedro, se iz tega kaj naučimo, in če poskusimo še enkrat, drugače, bomo uresničili, kar smo
si zadali.« »Draga Slavica, želim ti veliko poguma in uspeha pri uresničevanju svojih ciljev!«
Napovedovalka in voditeljica koncertov, HELENA ŠALAMON
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Gospod župnik, Ivan Holobar, je praznoval obletnico svojega mašniškega posvečenja. Zapel mu je tudi šolski
pevski zbor.
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ŠOLSKO LETO 1998 – 1999
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Združeni pevski zbori zborovodkinje Slavice Cvitanič so ob ritmični izvedbi zapeli poskočno pesem.

Na šoli pa je pod vodstvom Slavice Cvitanič delovala tudi navijaška skupina Pyramidke.
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17. in 28. decembra so bile na Dominkovi domačiji predstavljene žive jaslice. V igri, ki si jo je ogledalo okoli
2500 obiskovalcev, so se predstavili člani domačega prosvetnega društva, ki so skozi igro predstavili Jezusovo
rojstvo. Dogajanje pa so popestrili združeni zbori – otroški, mladinski in mešani. Zapeli so Gruberjevo Sveto noč, Belarjevo Gej zvezdice božje, Ko so pastirji ognje prižgali in Božično drevce. Prireditev sta posneli
nacionalna televizija in POP televizija Ljubljana. Ta dogodek je bil enkratno doživetje. Narava je poskrbela
za lepo snežno odejo, svečano in posebno razpoloženje je pričarala skrbno izbrana glasba, pevci so v rokah
držali prižgane svečke, katerih soj je pregnal temo. V tem prazničnem vzdušju je iz osemdeset grl zadonela
božična pesem.

17. in 28. decembra so bile na pobudo Boštjana Rihtarja in v izvedbi članov domačega prosvetnega društva
ter šolskih otrok predstavljene žive jaslice pri Dominkovi domačiji. To igro v spomin na Jezusovo rojstvo
si je ogledalo okoli 2500 gledalcev. Združeni zbori – otroški, mladinski in mešani zbor – so pod vodstvom
zborovodkinje Slavice Cvitanič zapeli Gruberjevo Sveto noč, Delarjevo Glej zvezdice božje, Ko so pastirji
ognje prižgali in Božično drevce. Prireditev sta posneli nacionalna televizija in Pop TV. Ta dogodek je bil
enkratno doživetje. Narava je poskrbela za lepo snežno odejo, svečano in posebno razpoloženje je pričarala
skrbno izbrana glasba, pevci so v rokah držali prižgane sveče, katerih soj je pregnal temo. V tem prazničnem
vzdušju je iz osemdesetih grl zadonela božična pesem, igralci pa so ponazorili dogodke ob Jezusovem rojstvu.
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ORFFOV ANSAMBEL V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU

V četrtek, 25. marca 1999, je na OŠ Markovci potekala 40. območna revija otroških pevskih zborov. Zapeli smo: J. Brahms: Pikapolonček, J. Kuhar: V dolinci prijetni in J. Krička: Mačja polka. Pri klavirju je zbor spremljala Tanja Kozar Stošič.

Na 40. reviji OPZ v Markovcih smo zapeli mali pevci. Zapeli smo: J. Jež: Potovanje, W. A. Mozart: Uspavanka, T. Habe: Ko bom velik.
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40. območna revija mladinskih zborov. Zapeli smo: E. Adamič: Tam gori za našo vasjo, W. A. Mozart: Bald prang…, J. Jež: Mlad
kovaček.

Na ksilofonu je spremljal petje pesmi Mlad kovaček Dominik Cvitanič, na činelah pa Mateja Matjašič.
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Zborovodje in delavci na JSKD na Ptuju v času 40. območne revije, ki je prav tako potekala v Narodnem domu v Ptuju.

Daj polet svojim mislim
ne glede na oddaljenost
letališke steze!
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V Tedniku je bilo dne 5. maja zapisano: »Za občino Gorišnica bi lahko rekli, da je to občina pevcev, saj jih
toliko kot ta, premore malokatera v ptujski okolici. Priložnosti za skupna pevska srečanja imajo pevci malo,
razen na revijah in občinskih prireditvah, zato je bila pobuda o veliki pevski prireditvi na občinski ravni
dobrodošla. Dve leti doslej je pesem družila le pevce »Margetnske fare«, letos pa se je komisija za kulturo odločila, da pripravi srečanje pevcev obeh far v občini. Prireditev s pevci in pevkami so pripravili na velikonočni
ponedeljek popoldan in v večnamensko dvorano povabili ljudi od blizu in daleč. Tudi letošnja prireditev je
imela naslov Pesem nas druži. In pesem je tistega popoldne res združila 270 pev- cev in 15 skupin. Pevci so
se na srečanju predstavili s svojimi pevskimi programi, zaključek pa je bil skupen in nadvse prijeten, saj je
Pesem židovskih sužnjev iz 3. dejanja Verdijeve opere Nabucco izzvenela prav veličastno. Veliko število obiskovalcev je navdušilo predvsem pevce in jim dalo nov zagon za ljubiteljsko ustvarjalnost.«
NASTOP OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA NA 1. MEDOBMOČNI REVIJI OTROŠKIH
PEVSKIH ZBOROV
Zborovske nastope je ocenjevala dr. Dragica Žvar. Za nastop gorišniškega zborčka je zapisala:
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Z nastopa na 1. medobmočni reviji v Ptuju. Zapeli smo: J. Brahms: Pikapolonček, J. Kuhar: V dolinci prijetni, J. Krička: Mačja
polka.

ŠOLSKO LETO 1999 – 2000
V OŠ Gorišnica sta radijca Tatjana in Robi posnela oddajo Otroški vrtiljak.
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BOŽIČNI KONCERT NA BORLU

Zapeli smo nekaj božičnih pesmi.

Žive jaslice pri Dominkovi domačiji.
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Nastop otroškega pevskega zbora na 41.območni reviji otroških pevskih zborov v Markovcih. Zapeli smo: W. A. Mozart: Matičkov
rojstni dan, R. Gobec-priredba: Ciganska sirota, J. Jež: Potovanje.
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Zapeli smo: U. Vrabec: Čuk se je oženil, Melodija iz 16. stol: Es ist ein Ros entsprungen, Nada in Dečo Žgur: Vrt življenja – Upanje
2000.

S potrpljenjem daleč prideš!
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MEDOBMOČNA REVIJA IZBRANIH PEVSKIH ZBOROV V ORMOŽU JE POTEKALA 26.maja
2000.

Zapeli smo pesmi, ki smo jih imeli pripravljene že za območno srečanje. Pri klavirju je pevce spremljala Tanja Kozar Stošič.

Poklicala me je in povedala, da piše knjigo.
Presenečena sem bila (ponovno) nad tem, kako lahko človek po tako hudi izkušnji, kot jo je imela sama, najde moč
in voljo za nove podvige. Za kaj takega ti res iz srca iskreno čestitam! Torej, imam to čast, da napišem nekaj besed
o najinem sodelovanju. Začelo se je »davnega« leta 1991, ko me je prosila, če bi želela sodelovati z njenim šolskim,
otroškim in mladinskim, ter odraslim pevskim zborom. Privolila sem. Všeč mi je bilo, kako natančno je imela
razdelan plan dela za tekoče šolsko leto, od izbora skladb, terminov vaj, kdaj in kje se bo nastopalo in podobno.
Spomnim se, da je po navadi prišla do mene z mapo, v kateri so bile lepo zložene skladbe, oziroma pesmi, točen
plan in urnik dela. Sama obožujem organiziranost in najbrž je tudi to bil razlog za najino dobro sodelovanje in
medsebojno zaupanje. V tistih časih sem kot pianistka korepetirala skoraj večino šolskih pevskih zborov bivše ptujske občine in lahko rečem, da sem bila na vajah v Gorišnici zmeraj očarana nad doslednostjo zborovodkinje, vedoželjnostjo njenih pevcev, pa še zabavno je bilo. Vsaj meni. Mlajši otroci so bili na vajah veseli, a delovni, starejši
pa tako ali tako ponosni nad tem, kaj vse so v tem pevskem zboru že dosegli. Na žalost nima vsak te sposobnosti,
da bi znal zgraditi tak medsebojni odnos, kot so ga imeli ti pevci s svojo zborovodkinjo. Prav tako sem se veselila
vaj in nastopov z odraslim pevskim zborom, saj so me sprejeli skoraj kot njihovega člana. Tudi sama sem veliko let
pela v pevskem zboru, zato so me na njihovih vajah ali koncertu vedno preplavili spomini na moje pevske čase in
na občutek pripadnosti, ki ga imaš kot pevec, pa še na ponos po koncertu. Vsekakor je za take občutke zaslužen tudi
zborovodja in Slavica je vsekakor bila zborovodja, ki je imela s pevci pravo mero prijateljsko-spoštljivega odnosa
Kot sem omenila že v zgornjih vrsticah, sva s Slavico sodelovali skoraj 20 let. To so bili nastopi na vseh območnih
ter medobmočnih pevskih revijah, na državnih in mednarodnih tekmovanjih doma ali v tujini, ter na vseh ostalih
šolskih in izvenšolskih nastopih. Vseh skupaj je bilo nešteto in vsak zase je bil posebna zgodba. Spomnim se dveh.
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Nekega deževnega dne smo bili na tekmovanju v Zagorju. Zagorje velja za enega resnejših državnih tekmovanj,
če lahko tako rečem. Ko smo prispeli in se počasi pripravljali (preoblačili, upevali, sproščali…) je neki fantič prišel
do Slavice in rekel: »Učitlca, jaz neman copat, negi sen jih pozaba!«
To so bili copati, ki so spadali h koncertni obleki, katero so imeli vsi pevci zašito po meri. Slavica mu je mirno
odgovorila: »Tvoja dolžnost, oziroma današnja naloga zjutraj je bila, da doma vzameš copate. Če si te pozabil,
pomeni, da nisi najbolj zanesljiv. V tem zboru pa lahko pojejo samo tisti, ki so dovolj samostojni in odgovorni.
Če nimaš copat, ne boš pel!« Vsem nam je malo zastal dih, otroku še bolj ni bilo vseeno, a mu je bila dobra šola.
Najbrž nikoli več ni pozabil copat, ali česar drugega. Na koncu je kljub vsemu stal na odru. Kakorkoli, v zboru je
bilo neverjetno prijetno vzdušje, kljub disciplini, ki je vladala. Tako je bilo tudi na avtobusnih vožnjah. Otroci so
dobili navodila: »Dragi otroci, na avtobusu ne smete jesti. Ne sendvičev, ne bombonov, čokolade, keksov in podobno. Dobro? Imeli bomo postanek, takrat se boste najedli, napili…!« Na kar pogleda mene in reče: »Za odrasle velja
enako!« »OK, Slavica,« si mislim, pa pojem en keks na skrivaj. »Joj…!« In še za konec - kljub vsem napetostim, ki
jih prinaša oder, mi je bilo res v veliko veselje in čast sodelovanje z njo in njenimi pevci. Hvala vsem.
korepetitorka TANJA KOZAR STOŠIČ
Ptuj, 8. oktober 2015
V istem letu smo zapeli tudi na 17. republiški reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju – v
revijalnem delu.

Mnenje žirije, ki je ocenjevala nastope na državnem tekmovanju v Zagorju: Primerno izbran spored, raznolik, tehten in zaokrožen. Zbor je odpel program natančno, intonančno dovolj čisto, ritmično urejeno in je
bil primerno tehnično pripravljen. Zbor je opravil svoj nastop zelo dobro in zapustil dober vtis.
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Tednik, četrtek, 20aprila 2000
Gorišnica / Krajša svečanost ob otvoritvi ekološkega otoka
» … Krajša slovesnost ob otvoritvi ekološkega otoka je bila prejšnjo soboto v Gorišnici, s pesmijo pa so jo
obogatili mladi pevci iz OŠ Gorišnica pod vodstvom Slavice Cvitanič….« je zapisala Tatjana Mohorko.
23MEDNARODNI MLADINSKI PEVSKI FESTIVAL V CELJU
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5. OBČINSKI PRAZNIK – Mladi svoji občini

»Osrednja proslava ob 5. občinskem prazniku bo ostala našim ljudem v spominu, saj je bila nekaj posebnega.
Skrbno izdelani scenarij je zahteval na prireditvi okrog 150 otrok. Ne boste verjeli! Otroci so res prišli in to v
počitniškem času! S svojimi mentorji so pripravili pester in zanimiv program, ki si ga je z veseljem ogledalo
veliko število naših občanov in tudi veliko gostov od blizu in daleč, tako da je bila viteška dvorana borlskega
gradu premajhna. Moto prireditve je bil Mladi svoji občini. Skozi prireditev smo bili priča točkam, ki so
nas popeljale v čase naših babic in dedkov. Zelo so nas navdušili prvošolčki z recitacijo Otona Župančiča o
cicibanu in čebeli. Reparji in navijaška skupina Punče pa so dvignili tlak tudi tistim gledalcem, ki so dotlej
sedeli še neprizadeto. Pa koliko lepega petja smo slišali! Združena pevska zbora iz OŠ Gorišnica in Cirkulane sta nam zapela nekaj zelo lepih skladbic. V celotni prireditvi pa so pomenile nekaj posebnega tudi tri
fanfare, ki so bile oblečene v občinski grb in so naznanile nov dogodek na prireditvi. Slavnostni govornik
na prireditvi je bil župan naše občine, gospod Slavko Visenjak…« je zapisala v Občinsko kroniko kulturnih
dogodkov Slavica Cvitanič.
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ŠOLSKO LETO 2000 – 2001

Tudi v tem šolskem letu smo zapeli na božičnem koncertu pri Dominkovi domačiji.

Otroški zbor je zapel na 42. območni reviji pevskih zborov, ki je bila v torek, 20. marca 2001. Zapeli smo: T. Habe: Trata, M. Kogoj
– J. Jež: Ko smo spali, J. Jež: Mačku. Na klavirju je zbor spremljal Ernest Kokot.
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5. aprila pa je mladinski zbor zapel na reviji v Narodnem domu v Ptuju. Zapeli smo: J. P. Gallus: Posui adiutorium, R. Gobec: Zapojmo pesem, prirljudske: Perice.

Potem pa sta oba zbora zapela še na 3. medobmočni reviji. Otroški pevski zbor v avli OŠ Poljčane, mladinski pa v petek, 11. maja
2001, v Narodnem domu v Ptuju.
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Nastop MPZ na medobmočni reviji pevskih zborov. Zapeli smo tudi na raznih družabnih prireditvah.
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MEDNARODNO TEKMOVANJE V ČEŠKEM
OLOMOUCU

Pred odhodom na to veliko tekmovanje smo pridno vadili in prepevali v šolski avli. Zapeli smo pesmi: J. Kuhar: V dolinci prijetni,
T. Habe; Trata, M. Kogoj: Ko smo spali, J. Krička: Mačja polka.

Seveda pa brez donatorjev, ki bi finančno podprli naš podvig, ni šlo. Zato sem napisala nekaj prošenj na
naslove posameznih firm, ki so se skoraj vedno odzvale naši prošnji. Enako sem potem ponovila tudi ob
naslednjih mednarodnih tekmovanjih in nikoli nisem bila razočarana, kajti vedno se je večina zaprošenih
odločila priskočiti na pomoč s svojim donatorskim prispevkom. Hvala za pomoč!
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DOBILI SMO ZLATO MEDALJO V OLOMOUCU
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Ob klavirski spremljavi prof. Ernesta Kokota, ki je bil istočasno tudi spremljevalec otrok v Olomouc, in ob šoferju Romanu Soku, ki
je imenitno opravil svoje delo, ter ob spremljavi moža Jurija Cvitaniča smo se fotografirali pred znano uro v Olomoucu.

Pa smo vsi srečni prispeli v Gorišnico z zlatim priznanjem!
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Po doseženi zlati medalji na mednarodnem tekmovanju v Olomoucu smo imeli koncert v poročni dvorani na Borlu.

Srečno naključje je hotelo, da je Slavica Cvitanič bila moja učiteljica, za takrat še glasbeno vzgojo, že v osnovni
šoli. Že tedaj nas je nadobudne in radovedne učence na glasbenem področju usmerjala in vzpodbujala z najrazličnejšimi aktivnostmi, da smo glasbeno umetnost še bolj vzljubili. Tako sem pod njenim vodstvom prepeval v
pevskem zboru in sploh prvič nastopal v instrumentalni skupini. Po končani osnovni šoli sem takoj začel prepevati
v mešanem pevskem zboru “Prosvetnega društva Ruda Sever Gorišnica”, kjer je bila Slavica zborovodkinja. Tukaj
so se mi prvič porajale misli o moji poklicni poti glasbenika, saj me je Slavica s svojim vzgledom in pozitivno
naravnanostjo navduševala za ukvarjanje
s to vrsto umetnosti. Ko sem se odločil za študij glasbene pedagogike, mi je brez kančka pomisleka stala ob strani
in mi s svojim znanjem in izkušnjami pomagala pri pripravi na sprejemni izpit. Zato lahko danes z gotovostjo
trdim, da je Slavica “precej velik krivec” za mojo lepo in naporno poklicno pot. Tudi po končanem študiju, ko
smo postali poklicni kolegi, je na nas pustila neizbrisen pečat, saj je tukaj prišel še bolj do izraza njen prefinjen
občutek za delo z otroki v razredu, ki ga je vselej rada delila z nami. Zaradi vsega navedenega si močno želim,
da ji Stvarnik nameni še dovolj življenjske moči in ustvarjalnega duha, saj bomo s tem deležni še kakšne njene
stvaritve, kar pa nas bo zagotovo vse, ki smo z njo povezani, bogatilo.
ERNEST KOKOT – korepetitor – zlata medalja v Olomoucu
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ŠOLSKO LETO 2001 – 2002
Zapeli smo na prireditvi Za male in velike, ki jo je organiziral Radio Ptuj. Splet ljudskih pesmi je spremljal
na harmoniki Venček Kosi.

Zapeli smo tudi na prireditvi Za male in velike ob novem letu na Ptuju. Na diatonični harmoniki je zbor spremljal Venček Kosi.

S hvaležnostjo glej na svet okoli sebe!
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Zapeli smo: E. Gašperšič: Bolhe, koroška narodna iz Roža v prir. O. Deva: Nmav čriez jizaro, T. Habe: Ko bom velik.

Zapeli smo naslednje pesmi: J. Gregorc: Meglice, koroška ljudska v prir. E. Adamiča: Nmal čez izaro, G. Rosini: Vilinski zbor. Pri
klavirju je zbor spremljala Tanja Kozar Stošič.
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Revije otroškega in mladinskega pevskega zbora, ki so bile v Kidričevem in v Narodnem domu v Ptuju, je
strokovno spremljala Anka Jazbec. OPZ je zapel: E. Gašperšič: Bolhe, Koroško narodno: Nmal čriez jizaro,
T. Habe: Ko bom velik. MPZ pa je zapel: J. Gregorc: Meglice, prir. ljudske: Nmal čriez izaro, G. Rossini:
Vilinski zbor.
OPZ je zapel tudi na 5. medobmočnem srečanju otroških pevskih zborov območij Lenarta, Ormoža, Ptuja
in Slovenske Bistrice.
LETNI KONCERT

Na letnem koncertu so se predstavili otroški in mladinski pevski zbor ter Orffov ansambel. Pevce je spremljala na klavirju Tanja Kozar Stošič.
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ŠOLSKO LETO 2002 – 2003
Otvoritev nove šole
Otvoritev nove šole je potekala zelo svečano. Zraven otroškega in mladinskega zbora je na prireditvi zapel
tudi zbor delavcev šole. Zapeli smo Pesem sužnjev iz Verdijeve opere Nabucco. Zbor je na klavirju spremljala
Tanja Kozar Stošič. Proslavi je prisostvovala tudi ministrica za šolstvo RS Slovenije, dr. Lucija Čok.

Učiteljski zbor, ki je dosegel velik aplavz. Na prireditvi je bila tudi tedanja ministrica za šolstvo, ki je z velikim navdušenjem spremljala prireditev.

Združeni OPZ, MPZ, odrasli pevski zbor in učiteljski pevski zbor
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22. decembra pa je potekal v cerkvi sv. Marjete božični koncert, ki ga je pripravil otroški in mladinski zbor
naše šole. Povabljeni gostje pa so bili Cerkveni pevski zbor iz Svetega Tomaža. Čudovito so zazvenele pesmi
iz otroških, mladinskih in moških grl.
Javni sklad za kulturne dejavnosti območne izpostave Ptuj je organiziral že 44. območno revijo otroških in
mladinskih pevskih zborov. Otroški zbor je zapel: Weber: Če dete še ne najde sna, prir. A. Koprivšek: Izidor
ovčice pasel, T. Habe: Počakaj, odrasti. Na klavirju je zbor spremljala Tanja Kozar Stošič.

Mladinski zbor pa je zapel na 44. območni reviji v Gimnaziji Ptuj, ki je bila 9. aprila 2003. Zapeli so: W. A. Mozart: Bald prangt, U.
Vrabec: Čuk se je oženil, B. Jež Brezavšček: Veter. Klavirska spremljava: Tanja Kozar Stošič.

Nastope je ocenjeval Franci Kovač
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»Lepo je v naši domovini biti mlad« je bil naslov letnega koncerta otroškega in mladinskega pevskega zbora
OŠ Gorišnica z naslednjimi gosti: MePZ PD »Ruda Sever« Gorišnica in ŽePZ Gasilske zveze Gorišnica.
Koncert je bil 23. aprila ob 18. uri v kulturni dvorani. Program je povezovala Klementina Pukšič.

V Ptujskem tedniku je pisalo:
Pestro pevsko leto
V OŠ Gorišnica delujeta kontinuirano dva šolska pevska zbora, ki ju že vrsto let vodi Slavica Cvitanič. V
njiju prepeva 83 otrok, to je skoraj četrtina vseh, ki obiskujejo gorišniško šolo.
Otroci radi prepevajo, nastopajo in se družijo. Vsako leto pripravijo izbrani program za območno revijo,
nastopajo na vseh prireditvah v šoli in občini ter pripravijo božični in spomladanski koncert. Letos je letni
koncert že za njimi. Izvedli so ga skupaj z gosti MePZ PD »Ruda Sever« Gorišnica in ŽePZ Gasilske zveze
Gorišnica. Otroški in mladinski zbor je na klavirju spremljala Tanja Kozar Stošič, na harmoniki Slavko
Kosi - Venček na kitari Jana Kovačec, na Orffove inštrumente pa so zaigrale Sonja Tramšek - na flavto - Eva
Reberc in Maruša Zorli.
Mladi pevci so se zahvalili sponzorjem za nove zborovske obleke, ki so jih letos dobili. Zborovodkinja pa
se je poslovila od desetih osmošolk, ki končujejo osnovno šolo in s tem tudi sodelovanje v pevskem zboru.
Mlade gorišniške pevce še čakata v tem šolskem letu dva pomembna nastopa, saj sta oba zbora izbrana za
medobmočno revijo v Ptuju in v Črešnjevcu.
Pod okriljem Javnega sklada RS, območne izpostave Ptuj, je potekala že 44. revija otroških in mladinskih
pevskih zborov. Otroški zbori so se predstavili v OŠ Markovci, mladinski zbor pa v dvorani gimnazije na
Ptuju.
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V občinskem časopisu Vesti iz vasi pa je bilo zapisano:
Otroški pevski zbor OŠ Gorišnica je navdušil poslušalce…
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5. medobmočna revija otroških zborov je potekala v Črešnjevcu. Na tej reviji so zapeli najboljši zbori iz
Lenarta, Ptuja, Ormoža in Slovenske Bistrice ter Gorišnice. V torek, 27. maja, je na tej reviji ob 15. uri
zapelo11 otroških zborov.

Mladinski pevski zbori pa so zapeli na 5. medobmočni reviji 5. junija ob 16.30 v Gimnaziji Ptuj.
Na reviji je zapelo deset izbranih zborov.

Ptuj - sobota, 8. februar 2003
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Podelili kulturna priznanja v Mestni občini Ptuj
Sinoči so na Ptuju na osrednji proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku podelili priznanja za kulturne
dosežke Mestne občine Ptuj in Ptujske zveze kulturnih društev ter JSLKD.
Veliko oljenko Mestne občine Ptuj je prejel Pokrajinski muzej Ptuj ob 110. obletnici, oljenki pa Klub
ptujskih študentov ter slikar Julij Ošlovnik.
Zveza kulturnih društev Ptuj je podelila dve plaketi - Štefki Bedenik in Maksu Menoniju ter vrsto ostalih
priznanj.
Priznanja in jubilejna priznanja ptujske območne izpostave sklada za kulturne dejavnosti so prejeli Marija
Steger, Biserka Selak in Slavica Cvitanič. jubilejno priznanje ob 80-letnici delovanje je prejela Godba na
pihala občine Markovci.
Delavsko prosvetno društvo Svoboda Ptuj je ob koncu podelilo posebno priznanje Stanku Solini.
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Moj sotrpin in prijatelj Franc Lačen
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ŠOLSKO LETO 2003 - 2004
Božični koncert, ki so ga pevci odpeli v cerkvi sv. Marjete, je bil zelo dobro obiskan. Pevci so vzorno odpeli
program.

Snemanje sv. maše v Gorišnici. Radio Maribor je posnel mašo pri sv. Marjeti. Zapeli smo pesem Božič pomeni ti vse.
Nato so sledile še druge proslave, na katerih smo zapeli tudi mi..
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45. območna revija otroških pevskih zborov v Markovcih. Torek, 23. marca 2004
Zapeli smo: R. Gobec: Starka zima, prir. S. Vremšak: Spevaj nama Katica, J. Jež: Teden.

Reci prijatelju hvala,
če ti je podal roko,
ko ti zdrsne!
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»S spoštovanjem se oziramo na naše sijajne učitelje, s hvaležnostjo na tiste, ki so se dotaknili naših človeških čustev.
Kurikulum je nujnost, toda toplina je življenjsko potrebna rožam in otrokovi duši za njuno rast.« Vsaka beseda,
ki jo je v tej misli zapisal Carl Gustav Jung, ima veliko težo in prav s temi besedami lahko začnem nagovor moji
sodelavki Slavici Cvitanič. Draga Slavica, kar nekaj let je že tega, odkar sem se zaposlila na OŠ Gorišnica. Kot
moja teta in sodelavka si mi bila v začetku moje učiteljske poti v veliko oporo, saj sem se lahko vedno zatekla k
tebi, ko sem rabila kakršnokoli pomoč. Kasneje pa si me tudi ti prosila zanjo, in sicer ko sem kot spremljevalka
otroškega in mladinskega pevskega zbora skoraj vedno potovala s tabo na različna zborovska tekmovanja in revije.
Otroke si vedela pripraviti do tega, da so se pred vsakim nastopom umirili in pokazali res tisto odlično znanje, ki
so ga čez leto s trdim delom osvojili. Na odru si tako zasijala ti in tvoji pevci. Vsaka odpeta pesem je zvenela kot
angelsko petje. Slavica, otroci vpijajo običaje in navade, vedenje in verovanje, ki jih vidijo pri učiteljih in starejših.
Ti si nenehen vzor za vse tiste ideale, ki si jih želela vsaditi v otroška srca. Tvoja odlika so znanje, vztrajnost,
doslednost, skromnost, preprostost in častitljivost – s tem je tvoja vzgoja obrodila plodove izvrstnih odlik. Učitelj
s takimi odlikami lahko postane svetilnik resnice, ljubezni in velikega spoštovanja. Otroci, ki rastejo pod njegovo
modro skrbjo, pa zasijejo kot svetilka ljubezni, izžarevajoči znanje, pogum, radost in upanje.
sodelavka KLEMENTINA LINDIČ, podravnateljica
Moje poznanstvo s Slavico je imelo kar nekaj prelomnih trenutkov, ki so pomembno vplivali na moje življenje in
zaradi katerih sem danes tako močno povezana z glasbo. Najino prvo srečanje sega že veliko let nazaj, ko sem si kot
drugošolka neizmerno želela peti v pevske zboru. In zgodilo se je tako, da sem ravno tisti dan, ko je bila avdicija,
manjkala v šoli. Bila sem zelo žalostna, ker je to morda pomenilo, da ne bom mogla peti v njenem zboru. Že naslednji dan sem zbrala pogum, stopila do nje in ji povedala, da bi rada pela v zboru ter nestrpno pričakovala njen
odgovor. Slavica se je samo nasmehnila in rekla, da naj kar pridem. Odvalil se mi je kamen od srca in začela se je
moja dolgoletna pevska pot pod Slavičinim vodstvom. Naslednji velik trenutek je bil ob koncu osnovne šole, ko me
je povabila k odraslemu pevskemu zboru. Kaj lepšega si nisem mogla želeti in bilo mi je v veliko čast, da sem smela
prepevati v enem izmed najboljših in najštevilčnejših pevskih zborov. Vaje smo imeli dvakrat tedensko, vendar to
ni bilo nikomur pretežko, ker smo vedeli, da bomo domov odšli napolnjeni z neizmerno energijo, ki jo je Slavica
razdajala vsakemu izmed nas. Ne spomnim se niti ene vaje, na katero bi prišla brez pozitivne energije ali volje.
Vedno je bila stoodstotno pripravljena in s toliko delovne vneme in navdušenja, da smo se maksimalno trudili že
na vajah, ne samo na nastopih. Njen profesionalni odnos in veselje do glasbe smo čutili tudi kot učenci v razredu.
Veliko smo prepevali, predvsem ljudske pesmi, do katerih je gojila spoštljiv odnos. Želela je, da imamo lepo urejene
glasbene zvezke, tako kot so bile urejene njene knjižne police z mnogo glasbene literature. Z veseljem smo hodili k
uram glasbe, ker nam je znala glasbo približati na zanimiv in doživet način. Vedno je bilo čutiti, da pri svojem
delu uživa. Najlepše je bilo, ko je sedla za klavir in potem smo jo občudovali še bolj, ker so njeni prsti natančno
vedeli, katero belo ali črno tipko je potrebno pritisniti, da se sliši lepa melodija. Naslednji prelomni trenutek je bil,
ko sem bila v srednji šoli in mi je Slavica dejala, naj se grem vzporedno izobraževat še na SGBŠ v Maribor. In
ravno to je bilo odločilno, da sem se kasneje odločila za študij glasbe. Verjamem, da nisem bila edina, ki se je za
ta študij odločila tudi zaradi njenega vpliva in zgleda. Čudovita izkušnja je bila, ko je študentom glasbe, ki smo
prepevali v njenem zboru, na enem izmed koncertov prepustila dirigentsko palico in je lahko vsak od nas oddirigirali eno skladbo. Vedno nam je želela predati čim več znanja in izkušenj ter nas znala usmeriti na pota, kjer smo
lahko izrazili svoje talente in sposobnosti. Tudi kasneje ji nikoli ni bilo težko vzeti si čas za karkoli, tudi za kakšen
klepet ob kavici. To je samo nekaj večjih dogodkov, kako je poznanstvo in druženje s Slavico zaznamovalo moje
življenje. Bilo pa je še nešteto manjših, ki so prav tako vplivali na moj poklicni in tudi osebnostni razvoj. Premalo
je prostora, da bi lahko naštela in opisala vse. Dejstvo pa je, da se je vsake stvari vedno lotila in se še loteva z veliko
volje, pozitivne naravnanosti, doslednosti, vztrajnosti in popolnosti. In prav zaradi tega nam je lahko velik zgled.
Za njo ni nikoli nič pretežko ali nemogoče. Z delom in vztrajnostjo ji uspeva vse. Zaključila bom s stavkom, ki sem
ga že velikokrat izrekla. Če na svoji poti ne bi srečala Slavice, ki me je pravi čas znala usmeriti na glasbena pota,
danes zagotovo ne bi počela tega, kar počnem. Hvala ti za čudovito izkušnjo - glasbo.
JANA KOVAČEC, pevka in korepetitorka
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NASTOP NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV V ZAGORJU
dne 6. aprila

Zapeli smo pesmi, ki smo jih prepevali že tudi na območni reviji.

Območna revija mladinskih pevskih zborov v Ptuju 21. 4. 2004

Zapeli smo: M. Mihevc: Zlato v blatni vasi, nar. iz Roža: Luštno je vigred, B. Boys: Barbar Ann.
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PROSLAVA OB VSTOPU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO,
Borl, 30. 4. 2004
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OBA ZBORA STA SE PREDSTAVILA TUDI NA MEDOBMOČNIH REVIJAH V CERKVENJAKU
IN MIKLAVŽU PRI ORMOŽU
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ODIGRALI SMO TUDI GLASBENO PRAVLJICO DOGODIVŠČINE ŽABICE KVAKICE

Jurij Cvitanič ml. je ustvaril glasbeno pravljico Dogodivščine žabice Kvakice. Pravljico smo odigrali tudi v osnovni šoli Gorišnica.
Nastopali so učenci, ki so bili člani Orffovega ansambla.
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ŠOLSKO LETO 2004 – 2005

Ta posnetek je s proslave ob novem letu.

9. januarja smo skupaj zapeli v cerkvi sv. Petra in Pavla na božičnem koncertu naslednje skupine:
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S koncerta v Gorišnici skupaj s tamburaši iz Zagojičev
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Otroški pevski zbor je zapel v telovadnici OŠ Markovci 6. aprila 2005. Zapeli smo: prir. J. Kuhar: V dolinci prijetni, F. Schubert:
Lipa, J. Jež: Potovanje. Pri klavirju je zbor spremljala Tanja Kozar Stošič. Strokovno spremljanje nastopov je opravil Franci Kovač.
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Mladinski pevski zbor je zapel na 46. območni reviji mladinskih pevskih zborov v telovadnici OŠ Leskovec, v sredo, 13. aprila 2005.
Zapeli smo: prir. J. Gregorc: So tičice zbrane, F. Gerbič, prir. R. Gobec: Pastirček, J. Lennon, P. Mc Cartney: Hey Jude. Pri klavirju
je zbor spremljala Tanja Kozar Stošič. Strokovno spremljanje nastopov je opravil Franci Kovač.
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PRVO REGIJSKO TEKMOVANJE
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Priprave na tekmovanje …

…in bili smo najboljši.
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ZBOROVODKINJA S SRCEM
Kar nekaj časa je že, ko me je k sodelovanju kot korepetitorko povabila zborovodkinja Slavica Cvitanič. Sodelovanja sem bila vesela, saj je otroški in mladinski pevski zbor osnovne šole Gorišnica slovel kot eden izmed najboljših
zborov v naši okolici. Zbor se je leta 2005 pripravljal na regijsko tekmovanje, ki je potekalo v Lendavi. Vaje z
gorišniškim zborom so bile zame zelo prijetna izkušnja, iz katere sem se veliko naučila. Med mladimi pevci je
bila učiteljica Slavica zelo priljubljena, saj se jim je znala približati na poseben način. K zboru je zmeraj znala
pritegniti veliko število pevcev, ki so se počutili posebej »privilegirano«, da so smeli prepevali v tako dobrem zboru.
Videlo se je, da ima rada svoj poklic in da svoje delo opravlja s srcem. To so občutili tudi njeni pevci. Na vajah
je bilo čutiti, da se ne učijo le petja in glasbenega poustvarjanja, pomembno je bilo tudi, da so se pevci med seboj
poslušali in slišali. Učila jih je, da so vsi pevci enakovredni in da je vsak izmed njih nepogrešljiv. Vzgajala jih je v
mlade pevce, ki pojejo z užitkom. Na vajah je bila posebej pozorna na čisto dikcijo, ustrezno vokalno tehniko, lepo
barvo zbora in na čiste harmonije. Kot zborovodkinja je dajala velik pomen kvalitetnemu petju in primernemu
ter zahtevnejšemu repertoarju. Na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov, ki smo se ga skupaj udeležili leta 2005 v Lendavi, so se mladi pevci s svojo zborovodkinjo odlično odrezali. Zapeli so z otroškim
zanosom in si s svojo izvedbo prislužili zlato medaljo in priznanje za najboljši otroški zbor tega tekmovanja. Po
nastopu je vladalo med mladimi pevci neizmerno veselje in ponos za doseženo nagrado. Zborovodkinja Slavica
Cvitanič jim je s pohvalnimi besedami, kako edinstveni in krasni so bili na odru, vlila nove energije in motivacije
za naslednje zborovske podvige, številnih pohval glasbenih kritikov in občinstva pa so bili veseli tudi njihovi starši.
Slavica Cvitanič je s svojim delom kot učiteljica glasbe in zborovodkinja daleč presegla lokalni pomen. Izkazala se
je kot odlična zborovodkinja, ki jo odlikujejo živahna osebnost, muzikalnost, razumevanje, preudarnost, potrpežljivost in nepopustljivost pri svojem delu. Njeni zbori so vsako leto dosegali vidne rezultate na območnih pevskih
revijah, na regijskih ter državnih tekmovanjih, odlično pa so se odrezali tudi na mednarodnih tekmovanjih. Leto
za letom so se na odrih predstavljali s težjim repertoarjem in tako skrbeli za rast zborovskega poustvarjanja.
LIDIJA ŽGEČ JANŽEKOVIČ, korepetitorka

Na šoli je v tem letu izšel šolski časopis z naslovom Šolski valovi. V njem lahko zasledimo naslednji članek.
Mladinski pevski zbor
Na naši osnovni šoli delujeta dva pevska zbora. V prvem sodelujejo učenci razredne stopnje od drugega do
četrtega razreda. Ta zbor je enoglasni otroški zbor. Obiskuje ga 35 učencev. Člani drugega pevskega zbora
naše šole pa so učenci predmetne stopnje. V devetletni osnovni šoli je mladinski zbor dobil novo ime, in sicer
se imenuje triglasni pevski zbor. Ta zbor obiskuje 45 učencev naše šole, od tega je velika večina deklet, vendar imamo tudi 11 fantov. Pevske vaje obiskujemo dvakrat tedensko. Urimo si svoje glasove in spoznavamo
bogato zakladnico skladb domačih in tudi tujih skladateljev. V našem repertoarju ne manjkajo zabavne in
narodne skladbe. V vsakem šolskem letu načrtuje naša zborovodkinja Slavica Cvitanič kar nekaj nastopov,
tako da imamo vedno polne roke dela. Mesec september je čas, ko se zbor upeva, da dobimo čim bolj ubrane glasove. V oktobru že začnemo z zahtevnim programom izbranih skladb, ki jih vsako leto pripravljamo
za pevske revije. Vsi pevci se zelo veselimo božičnega časa, saj vsako leto pripravimo lep božični koncert. S
svojim repertoarjem se predstavimo v domačem kraju in tudi drugod. Med šolskim letom nastopamo na
vseh šolskih proslavah. Najpomembnejši mesec za nas pevce pa je mesec april, ko pokažemo svoje znanje na
območnih revijah. Tu smo vedno uspešni, saj se vedno uvrstimo tudi na medobmočne revije. Teh uspehov
pa seveda ne bi bilo brez učiteljice Slavice Cvitanič, ki vedno poskrbi za vse nastope in jih opravi z odliko s
svojim zavzetim delom in ljubeznijo do glasbe.
O tem: kdaj, kje in kako poteka delo v mladinskem pevskem zboru, smo povprašali našo zborovodkinjo in
učiteljico glasbene vzgoje, Slavico Cvitanič.
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Lep pozdrav. Ali nam lahko zaupate, kdaj ste prišli poučevat na našo osnovno šolo?
Lep pozdrav tudi tebi! Življenjsko pot učiteljice sem začela že leta 1979 v osnovni šoli Markovci. Po šestih
letih službovanja sem se leta 1985 zaposlila v osnovni šoli v Gorišnici.
Katerega leta ste začeli voditi pevski zbor?
Poučevanje pevskih zborov me spremlja kar od prvega dne moje službe. Pevske zbore vodim že kar 25 let.
Se še spomnite, koliko otrok je sprva obiskovalo mladinski pevski zbor?
Veliko. Tudi čez sedemdeset članov je štel mladinski zbor v začetku moje poklicne poti. Vanj so bili vključeni
tudi tisti učenci, ki so imeli veselje do petja, niso pa imeli brezhibnega posluha. Takrat je bilo to še mogoče,
kajti revije niso bile ocenjene in ne izbirne. Danes si kaj takšnega ne smem privoščiti, kajti selektorji budno
spremljajo vsako zapeto noto, izobrazbo glasu in podajanje zapete skladbe z vsemi glasbenimi elementi. Tako
lahko danes obiskujejo pevski zbor le pevci z izostrenim posluhom, saj si ne morem privoščiti, da bi bili na
območni reviji »slabi«.
Ali imate kakšne izkušnje s tekmovanji na področju zborovskega petja?
Revije so ena plat zborovskega dokazovanja meni, pevcem in poslušalcem ter strokovnim spremljevalcem.
Druga plat pa so vsekakor tekmovanja. Tudi za ta sem se odločila. Tako sem otroški zbor peljala na državno
tekmovanje v Zagorje. Kar treh takih tekmovanj smo se udeležil. Potekajo vsaki dve leti v Zagorju ob Savi.
Z rezultati sem bila nadvse zadovoljna. Že samo dejstvo, da smo se uvrstili na tekmovanje, torej med 16
najboljših zborov v Sloveniji, ni bilo od muh. Največji uspeh pa je seveda mednarodno tekmovanje otroških
pevskih zborov v Olomoucu na Češkem, od koder smo prinesli zlato medaljo. To so neponovljivi trenutki.
Zakaj ste se odločili, da boste poučevali ravno glasbo?
Zame je to najlepši predmet. Glasba ti daje notranje zadovoljstvo in te osrečuje. Ni lepšega kot prisluhniti
Mozartovi skladbici. Posebno še, če veš še kaj več o njej in ne le to, kar slišiš. Te občutke bi rada pri urah
glasbe prenesla tudi na svoje male poslušalce v razredu.
Kateri so vaši cilji in načrti s pevskim zborom?
Glavni cilj v vsakem novem šolskem letu je ta, da v septembru sestavim dober pevski zborček s pevci, ki ne
bodo negodovali, ko je treba vestno obiskovati pevske vaje, ki bodo dosledno izvrševali moje zahteve in bodo
vzor naše šole. Vsekakor pa si vsako leto skupaj s pevci želim čim več zelo dobrih nastopov, ki poplačajo naš
trud.
Kako pripravite program pesmi?
Program pesmi, ki jih bom naučila v novem šolskem letu, nastane že med počitnicami. Nato pride morda do
kakšnih sprememb glede na kvaliteto zasedbe v pevskem zboru v novi sezoni. Vsekakor se trudim, da najdem
zraven pesmi, ki so zelo zahtevne in primerne za revije in tekmovanja, tudi kakšno popevko ali duhovno
pesem, ki je posebej všeč mojim pevcem. Seveda pa ne pozabimo tudi na naše narodne pesmi, ki so vedno
vključene v naš program. Glavno vodilo pri izbiri pesmi so torej moji pevci, moj odnos do neke skladbe in
zahteve organizacij, ki pripravljajo revije.
Učiteljici želimo, da bi še naprej opravljala ta poklic, ki ga ima tako rada, in seveda da bi v svojem delu, ki ga
opravlja, bila tudi v prihodnosti tako zelo uspešna kot do sedaj.
Tamara
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BILI SMO V GARDALANDU

12. 5. 2005

Spremljevalci v Gardalandu: Irena Forštnartč, Nikolina Zorli, Jurij Cvitanič, Slavica Cvitanič in Zdravko Tobijas
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ŠOLSKO LETO 2005 - 2006
Oba zbora sta se najprej predstavila na novoletni prireditvi. Pridružil se jima je tudi krožek Orrfovih glasbil.

Božični koncerti
V tem letu smo se predstavili na treh božičnih koncertih. Zapeli smo v Mariboru, v domu upokojencev na
Teznem, v cerkvi sv. Petra in Pavla na Ptuju in v Gorišnici. Vedno pa je šel z nami na božični koncert tudi
gospod Lojze Matjašič, naš gledališki igralec, ki je med našim petjem bral odlomke iz svetega pisma in s tem
polepšal in obogatil naš nastop.

Zapeli smo v Ptuju – v cerkvi sv. Petra in Pavla.
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Utrinki z božičnega koncerta v Gorišnici - kulturna dvorana.
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LETNI KONCERT ŠOLSKIH ZBOROV
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47. revija otroških in mladinskih pevskih zborov v OŠ Markovci, torek, 11. aprila 2006
Otroški zbor je zapel: R. Gobec. V šolo, prir. J. Jež: Narobe svet, T. Habe: Ko bom velik. Pri klavirju je zbor
spremljala Tanja Kozar Stošič.
Mladinski pevski zbor pa je zapel: prir. R. Gobec: Perice, prir. L. Kramolc: Kmetovski ovčar, B. Rojko: Radijski val.
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OPZ je zapel na medobmočni reviji v Markovcih.
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZAGORJU – 16. in 17. maj 2006. Oba zbora sta prejela zlato priznanje.

Mladinski zbor je zapel naslednji program - koroško ljudsko: Kmetovski ovčar, F. Gerbič: Pastirček in B. Rojko: Radijski val.
Otroški pevski zbor pa se je predstavil z naslednjim programom: R. Gobec: V šolo, P. Kalan prir. ljudske; Jaz mam pa konjča belega
in M. Kogoj: Ko smo spali v tihi noči.
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Naša pot na mednarodno tekmovanje pevskih zborov v Olomouc
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ŠOLSKO LETO 2006 - 2007
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DEBELA REPA
V tem šolskem letu sem se odločila, da bom učencem osmega razreda ponudila izbirni predmet ansambelska
igra. Kar veliko učencev se je odločilo sodelovati v tem predmetu, saj učenci zelo radi igrajo na inštrumente.
Naučili smo se kar nekaj umetnih in ljudskih pesmi. Največji podvig članov ansambelske igre pa je bila vsekakor otroška opera Debela repa. V tej operi pa so sodelovali tudi pevci otroškega pevskega zbora, ki so peli
zborovske parte. Lepi kostumi so zelo popestrili dogajanje na odru. Polurna predstava je dodobra navdušila
polno občinsko dvorano gledalcev.
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Vse prireditve je zelo odgovorno vodila Helena Korošec, poročena Šalamon, za kar sem ji zelo hvaležna.

Naj ti ne bo težko reči ljubljeni osebi:
»Rad te imam!«
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VEČER, datum: 16.3.2007 - stran: PODRAVJE
Debela repa, opera osnovnošolcev iz Gorišnice
Ve se in večkrat je slišati, da gorišniški šolarji radi in lepo pojejo. Tokrat so naredili korak naprej in
navdušili še z operno predstavo.

Debela repa je opera osnovnošolcev iz Gorišnice, ki si jo kaže ogledati in ji prisluhniti.
Da osnovnošolci iz Gorišnice radi in zelo lepo pojejo je že leta slišati daleč naokoli, in to ne samo v Sloveniji, temveč tudi na mednarodnih pevskih tekmovanjih, na katerih so se že nekajkrat odlično odrezali,
nazadnje pred letom, ko so poželi odmeven uspeh v češkem Olomucu. Zdaj je njihova zborovodkinja, učiteljica glasbene vzgoje, Slavica Cvitanič, storila še korak naprej in otroški pevski zbor skupaj z učenci
pri izbirnem predmetu glasbena dela povabila k sodelovanju ob izvedbi otroške opere. Debela repa
Mire Voglarjeve ob priredbi Slavice Cvitanič je ob svoji premierni predstavi navdušila številne gledalce, nastopajoči pa so v svojih vlogah uživali kot že dolgo ne. Jure Tuš in Hana Hunjet kot dedek
in babica sta že vešča odrskega nastopanja in sta se v svojih vlogah prav dobro znašla, prav tako Alja
Senčar kot vnučka. Špela Forštnarič kot kuža, Meta Hunjet kot muca, miška Ema Hunjet in Vanesa
Tomažič v vlogi repe so svoje vloge odpele kot prave profesionalke, dobri sta bili plesalki Ema in
Edita Šumenjak, navdušila je tudi Sara Belšak kot čarovnica. Pol ure dolgo otroško opero v enem
dejanju je spremljal trinajstčlanski orkester, otroci so dejavno sodelovali tudi pri koreografiji, za kostume, sceno in izdelavo kulis pa so poskrbeli učitelji na gorišniški osnovni šoli.
Debela repa, je bilo slišati po premieri v prejšnjem tednu, si zasluži kar največ ponovitev, tudi zato,
da ne bo zrasla še bolj in ji potem še tako dober otroški zbor ne bo več kos.
Slavica Pičerko Peklar
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VESTI IZ VASI časopis občine Gorišnica
Slavica Cvitanič – učiteljica svetnica
Učiteljica glasbene vzgoje v osnovni šoli Gorišnica in dolgoletna kulturna delavka v PD Ruda Sever Gorišnica Slavica Cvitanič je postala v tem letu učiteljica svetnica. O tem, kaj ta naziv pomeni in kako si ga pridobiš,
smo izvedeli iz pogovora.
Vesti iz vasi: Najprej nas zanima, kaj naziv svetnik v vzgoji in izobraževanju sploh pomeni in kako si
ga pridobiš?
Slavica Cvitanič: To je pravzaprav naziv, ki si ga učitelj ne pridobi z dodatnim izobraževanjem, oziroma
s podiplomskim študijem, ampak z dodatnim delom na svojem poklicnem področju, torej z delom, ki ne
poteka le v razredu, ampak tudi v ožjem in širšem okolju. Naziv svetnik ti podeli Ministrstvo za šolstvo in
šport na podlagi vseh tvojih uspehov na področju vzgoje in izobraževanja ter delu z odraslimi v tvoji stroki.
Preden pa lahko dobiš naziv svetnik, pa moraš biti kar nekaj let mentor in nato še svetovalec.
Vesti iz vasi: Vemo, da na področju pevske kulture v naši skupnosti delujete že vrsto let. Vendar, to bi
bilo premalo za pridobitev tega tako prestižnega naslova. Kaj vse ste torej počeli v svojem življenju, da
nosite danes naziv svetnica?
Slavica Cvitanič: Moje osnovno delo je vsekakor v razredu, kjer otrokom podajam znanje o lepoti glasbene
umetnosti, jih spoznavam s teorijo glasbe in jih učim veliko novih umetnih in ljudskih pesmi. V ponos mi
je, da so iz mojih razredov prišli kar štirje profesorji glasbe, ki bodo to čudovito poslanstvo ohranjali preko
poučevanja, prav tako pa je še nekaj »pripravnikov«, ki razmišljajo o tem poklicu. Nekaterim izmed teh sem
bila tudi mentorica in jim tako s svojimi izkušnjami pomagala v izbrani poklic. Ker sem zelo ustvarjalen
človek, mi ne zadostuje le dopoldansko delo v razredu. Ves čas svojega službovanja sem iskala nekaj novega,
nekaj, s čimer bi lahko popestrila moje delo z učenci in skrbela za kulturni utrip v kraju.
165

Vesti iz vasi: No, pa nam povejte, kje vse ste pustili sledi svojega dela.
Slavica Cvitanič: Najprej moram omeniti svoje delo z najmlajšimi, torej pevci otroškega in mladinskega
zbora v osnovni šoli. Kar nekaj generacij je prepevalo pod mojim vodstvom in kar nekaj pevcev je osvojilo
bronasta, srebrna in zlata priznanja na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Skozi vsa leta mojega službovanja sem otroke peljala na vse območne pevske revije, kjer smo bili glede na kvalitetno izvajanje
izbrani tudi za medobmočna srečanja. Ko so bila uvedena regijska tekmovanja, smo bili seveda tudi mi
prisotni in vedno osvojili zlato priznanje. Z otroškim in mladinskim zborom smo zapeli tudi na državnih
tekmovanjih v Zagorju, od koder imamo eno srebrno in štiri zlata priznanja. Z otroškim zborom pa smo
se podali na tekmovanje tudi v tujino, v češki Olomouc, od koder smo prinesli bronasto, srebrno in zlato
medaljo. Vsako leto pa s pevci pripravimo po dva samostojna koncerta in seveda zapojemo na vseh šolskih
in občinskih kulturnih prireditvah.
Prav tako pa sem kar 16 let skrbela za pevski utrip odraslega pevskega zbora, v katerem je prepevalo tudi po
štirideset pevcev. Pripravljali smo koncerte doma, po domovini in tudi v tujino so nas povabili. Naštudirali
smo nekaj izjemno zahtevnih pevskih stvaritev. Prav tako je prvi gasilski ženski pevski zbor GZ Gorišnica
zapel pod mojim vodstvom. Danes sem nalogo zborovodje teh dveh zborov predala mlajšim.
Izdala sem tudi dve knjigi, ki bosta za vedno ohranjali pevsko izročilo našega kraja potomcem. V knjigi
Margetnsko pevsko izročilo so zabeležene ljudske pesmi, ki so prisotne v našem prostoru, v knjigi Pol stoletja
zborovskega petja pa lahko preberemo o delu pevskih zborov, ki so delovali na našem področju vse od leta
1951. V pesmarici z naslovom Slavil bom Gospoda vekomaj, pa sem zbrala priredbe cerkvenih pesmi našega
dolgoletnega organista gospoda Mira Muleja.
Z učenci sem izdelala tudi pet raziskovalnih nalog. Med njimi najdemo zapise o tamburaški glasbi pri nas,
o lukarjih, o ljudski pesmi med mladimi in o razvoju harmonike.
Kot svetnica občine Gorišnica sem v svojem prvem štiriletnem mandatu skrbela za kulturo. Skupaj s sodelavci sem pripravila kar nekaj izvirnih prireditev, posvečenih prazniku občine in naše domovine.
Kar nekaj gledaliških iger, ki jih je pripravilo kulturno društvo Velika Nedelja in Gorišnica, sem opremila z
glasbo.
Zadnji dve leti pa sodelujem tudi z Zavodom za šolstvo RS, kjer kot multiplikatorica vodim seminarje za
učitelje glasbene vzgoje. Prav tako pa sem članica ekspertne skupine za pripravo elektronskih gradiv za glasbeno vzgojo in vodja študijske skupine.
Vesti iz vasi: Vaše delo je izjemno obsežno, prežeto s številnimi priznanji in uspehi. Kako pa razmišljate
za naprej? Ali se boste zdaj, ko imate naziv svetnica »upokojili« in delali le v razredu?
Slavica Cvitanič: Nikakor ne! Do zdaj sem si s svojim delom pridobivala naziv, zdaj pa ga želim potrjevati,
seveda za svoje zadovoljstvo. Tako bomo tudi v bodoče lahko zaploskali našim malčkom na koncertih, prav
tako se bom podala še na razna tekmovanja doma in tudi v tujino, seveda, če mi bo služilo zdravje. Vsekakor
pa je še nekaj stvari, ki jih na svojem področju še nisem uresničila in bodo morda še prišle na vrsto.
Vesti iz vasi: Bralci našega časopisa Vesti iz vasi vam želimo tudi v bodoče še veliko uspehov in čestitamo za vse, kar je z vašo pomočjo in z vašim znanjem nastalo skozi preteklo obdobje.
Slavica Cvitanič: Hvala za lepe želje. Vsekakor pa se moram zahvaliti občini Gorišnica za finančno podporo
pri izdaji knjig in izvedbi tekmovanja v tujini, naši osnovni šoli za vso podporo pri mojem delu, moji družini,
ki z razumevanjem podpira moje »podvige« in seveda vsem vam, ki ste skozi vsa leta mojega dela kakorkoli
sodelovali z menoj bodisi kot pevci, sodelavci ali prijatelji in mi pomagali s svojim znanjem ustvarjati kulturno dogajanje v »Margetnski fari«.
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ZAPELI SMO NA 48. REVIJII OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV V MARKOVCIH IN KIDRIČEVEM
Otroški zbor je zapel: P. Kalan: Rezjajnkica, M. Tomc, M. Strmčnik: Breza, T. Habe: Počakaj, odrasti. Pri
klavirju je zbor spremljala Tanja Kozar Stošič.
Mladinski zbor pa je zapel: prir. M. Tomc: Na Gorenščem je fletno, R. Gobec: Pojdam na ravno polje, B.
Rojko: Tele v »i« zija.
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ŠOLSKO LETO 2007 – 2008
Naši domovini v čast je zapel združeni otroški in mladinski pevski zbor na prireditvi ob dnevu samostojnosti
in enotnosti.

BOŽIČNI KONCERT

170

ORFFOV ANSAMBEL V TEKOČEM ŠOLSKEM LETU
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PROSLAVA OB BOŽIČNIH PRAZNIKIH
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Še nekaj slikovnih utrinkov s prireditve ob 8. februarju
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Zapeli smo na 49. reviji otroških in mladinskih pevskih zborov

Otroški pevski zbor je zapel v torek, 11. 3. 2008, v Grajeni. Zapeli smo: V. Ukmar: Drežniška, P. Eben: Jutranjica, J. Jež: Teden. Pri
klavirju je zbor spremljala Tanja Kozar Stošič.

Mladinski zbor pa je zapel v četrtek, 27. marca 2008, v OŠ Markovci. Zapeli smo: M. Kokol: Črni kos, B. Arnič: Pozni mesec, B.
J. Brezavšček: Veter.
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ZAPELI SMO TUDI NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU V ZAGORJU. OBA ZBORA STA PREJELA
ZLATO PRIZNANJE.

Mladinski pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje Slavice Cvitani

Otroški pevski zbor pod vodstvom iste zborovodkinje
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Vesti iz vasi, 28. avgust 2008
ZAPELI SMO NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU V BRATISLAVI NA SLOVAŠKEM

V mesecu aprilu je v Bratislavi na Slovaškem potekalo mednarodno tekmovanje pevskih zborov za vse starostne kategorije. Pevci so prišli iz Rusije, Češke, Slovaške, Hrvaške, Srbije, Estonije, Portugalske, Švedske,
Nemčije, Turčije, Norveške in Slovenije. Tega tekmovanja v Bratislavi se je udeležil letos prvič tudi otroški
pevski zbor iz Gorišnice. Mali pevci so pod vodstvom svoje zborovodkinje Slavice Cvitanič naštudirali zelo
zahteven tekmovalni program. Na klavirju je zbor spremljala Tanja Kozar Stošič. Za nastop jim je petčlanska mednarodna komisija podelila srebrno priznanje. Komisija je ocenjevala tehtnost izbranega programa,
natančnost izvedbe, tehnično pripravljenost zbora, karakter izvedene skladbe.
To je izjemen uspeh malih pevcev v mednarodnem pevskem prostoru.
Tovrstna tekmovanja pa so povezana z velikimi finančnimi stroški, zato se mali pevci, starši in zborovodkinja
zahvaljujemo vsem donatorjem, ki ste se odzvali naši prošnji za denarno pomoč. Tako smo zbrali potrebna
sredstva in odšli na dolgo pričakovano pot v Bratislavo. Na male pevce pa so na potovanju budno pazili spremljevalci: Irena, Maja, Jurij in šofer avtobusa, Roman. Kamerman Miran pa je vse dogodke posnel. Preživeli
smo dva čudovita dneva na Slovaškem, nabrali smo si novih izkušenj in volje za nadaljnjo delo v pevskem
zboru. V novem šolskem letu pa nas čakajo novi pevski izzivi.
Vitrino s priznanji otroškega pevskega zbora tako krasijo tri zlata priznanja z državnih tekmovanj, dve zlati
priznanji z regijskih tekmovanj, ena bronasta, dve srebrni in ena zlata medalja z mednarodnih tekmovanj.
Tudi pevci mladinskega zbora se lahko pohvalijo s štirimi zlatimi priznanji z državnih in regijskih tekmovanj.
Rezultati, ki jih mladi gorišniški pevci dosegajo na tekmovanjih, so sad trdega dela in vsestranskega razumevanja ter vzpodbude za njihovo delo s strani osnovne šole in tudi občine.
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Ptujski tednik, 1. julij 2008
USPEHI OSNOVNOŠOLCEV
Simona Meznarič
Veliko je bilo slišati tudi o uspehih mladih gorišniških pevcev. Že leta jih vodi zborovodkinja Slavica Cvitanič
in v tem času so nanizali kar nekaj zlatih, srebrnih in bronastih priznanj ter medalj z državnih in mednarodnih tekmovanj. »Tudi letos sta se oba naša zbora, otroški in mladinski, po predhodnem uspešnem regijskem
tekmovanju, uvrstila na državno tekmovanje otroških in mladinskih zborov v Zagorju. Mladinski zbor je
predstavil svoj pevski repertoar v konkurenci osmih zborov iz vse Slovenije in dobil zlato priznanje. Zapeli
so: ljudsko v prir. M. Tomca - Na Gorenščem je fletno, sodobno skladbo B. Jež Brezavšček - Veter, Pozni
mesec B. Arniča in skladbo Črni kos M. Kokola. Otroški zbor pa je tekmoval v skupini sedemnajstih zborov
in prav tako prejel zlato priznanje. Njihov tekmovalni program pa je bil sestavljen iz naslednjih pesmi: Peter
Eben - Jutranjica, T. Habe -Trata, ljudska v prir. V. Ukmarja - Drežniška in Teden J. Ježa.
V mesecu aprilu pa je v Bratislavi na Slovaškem potekalo mednarodno tekmovanje pevskih zborov za vse
starostne kategorije. Pevci so prišli iz Rusije, Češke, Slovaške, Hrvaške, Srbije, Estonije, Portugalske, Švedske,
Nemčije, Turčije, Norveške in Slovenije. Tega tekmovanja v Bratislavi se je udeležil letos prvič tudi otroški
pevski zbor iz Gorišnice. Cvitaničeva je naštudirala s pevci zelo zahteven tekmovalni program. Zapeli so pet
pesmi, eno tudi a cappela. Na klavirju je zbor spremljala Tanja Kozar Stošič. Za njihov nastop jim je petčlanska mednarodna komisija podelila srebrno priznanje. To je izjemen uspeh malih pevcev v mednarodnem
pevskem prostoru. Njihovo vitrino s priznanji tako krasijo tri zlata priznanja z državnih tekmovanj, dve zlati
priznanji z regijskih tekmovanj, ena bronasta, dve srebrni in ena zlata medalja z mednarodnih tekmovanj.
Tudi pevci mladinskega zbora se lahko pohvalijo s štirimi zlatimi priznanji z državnih in regijskih tekmovanj.
»Rezultati, ki jih mladi gorišniški pevci dosegajo na tekmovanjih, so sad trdega dela in vsestranskega razumevanja ter vzpodbude za njihovo delo s strani osnovne šole in tudi občine,« je o trdem delu, zagnanosti in
uspehih mladih pevcev povedala zborovodkinja Cvitaničeva.
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Zaključna prireditev – Bratovščina Sinjega galeba v izvedbi mladinskega zbora

ZAKLJUČNA PRIREDITEV V TELOVADNICI ŠOLE
Zapeli smo skupno pesem Ko se smeješ.

Če opaziš lesket v očeh, pomeni,
da ta oseba čuti isto kot ti!
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ŠOLSKO LETO 2008 – 2009
Otroški pevski zbor je dobil vabilo odbora za prireditve ob festivalu za tretje življenjsko obdobje. Temu vabilu smo se seveda odzvali in tako smo se odpeljali 1. oktobra z avtobusom v Ljubljano. Na prireditvi smo
zapeli naslednje pesmi: Splet narodnih, Kresniček – R. Gobec, Slovenija, od kod lepote tvoje, Trata – T.
Habe in priredbo ljudske Drežniška. Po koncertu smo si ogledali še lutkovno predstavo, šli na kosilo in tako
zaključili čudovit dan.
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Utrinek z božičnega koncerta ob spremljavi na harmoniki Dominika Cvitaniča

V Ptujskem tedniku lahko preberemo 13. januarja naslednje novice, ki jih je zapisala novinarka Simona
Meznarič:
V Gorišnici, v cerkvi sv. Marjete, so učenci tamkajšnje osnovne šole ter pevci dveh zborov pod vodstvom
zborovodkinje Slavica Cvitanič v nedeljo popoldne pripravili zanimiv koncert s krajšo gledališko igro z božično tematiko. V okviru prireditve so nastopili otroški in mladinski pevski zbor z ljudskimi in božičnimi
pesmimi, trio flavt z angleško ljudsko Tisoč iskric smo prižgali ter Orffov ansambel, ki ga sestavljajo Jure
Tuš na ksilofonu, Hana Hunjet na metalofonu, Vanesa Tomažilč na flavti, Katarina Dobaja na tolkalih in
Alja Senčar na basu. Posebej so se izkazali učenci 6. b razreda, ki so ob spremljavi mladinskega in otroškega
pevskega zbora odigrali otroško gledališko igro avtorice Rože Gantar z naslovom Oznanjam vam veliko veselje. Igro je postavila na oder Slavica Cvitanič. Za inštrumentalno spremljavo so poskrbeli še Ana Valenko na
klavirju, Tadeja Vaupotič in Meta Hunjet na flavti ter profesorja Dominik Cvitanič na klasični harmoniki in
Jana Kovačec na kitari, program pa je povezovala Polonca Korpar.
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PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku sta zbora zapela pesmi: Palčki pozimi Tomaža Habeta, O
Vrba, Zdravljica. Predstavila se je tudi komorna skupina trio Hunjet in duet Vanesa Tomažič in Jure Tuš s
Prešernovo pesmijo Železna cesta.
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REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV

Mladinski zbor je zapel: M. Kokol: Jaz pa vrtec bom kopala, M. Praetorius: Es ist ein Ros entsprungen, E. Kiraly: Muha.
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LETNI KONCERT
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REGIJSKO TEKMOVANJE PEVSKIH ZBOROV V ŠENTILJU

Regijsko tekmovanje v Šentilju, ki ga je na klavirju spremljala Tanja Kozar – Stošič.
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ZAKLUČNA PRIREDITEV
Na zaključni prireditvi so se predstavili pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora s skupno pesmijo
Rastejo trave in misli, skladatelja Vodopivca v prir. T. Habeta. Zbor je zapel ob spremljavi Orffovih glasbil.
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ŠOLSKO LETO 2009 - 2010
Spet smo zakorakali v novo šolsko leto. Pevci obeh pevskih zborov so že pripravljeni na nove izzive, ki nas
čakajo v tem letu.
TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
31. septembra smo se odpeljali pevci mladinskega zbora v Ljubljano, kjer smo sodelovali na državni prireditvi za 3. življenjsko obdobje. Skozi tri dni je potekal kulturni program, na katerem smo se tudi mi, mladi
pevci iz Gorišnice, že drugič predstavili.

BOŽIČNI NASTOP V DOMU STAREJŠIH OBČANOV V MURETINCIH
Pevci otroškega pevskega zbora so s svojo božično pesmijo polepšali praznovanje starejših v domu v Muretincih.
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LETNI KONCERT MLADIH PEVCEV OSNOVNE ŠOLE GORIŠNICA
Tako kot vsako leto so mladi gorišniški pevci, člani otroškega in mladinskega pevskega zbora pod vodstvom
zborovodkinje Slavice Cvitanič, tudi letos pripravili koncert, ki so ga naslovili Radujmo se sonca, saj je
pomlad!
»Koncert je vsako leto pravzaprav prva resna preizkušnja pevcev pred nastopom na območni reviji in
tekmovanjih, ki se jih pevci udeležujejo že vrsto let. Tudi letos bosta oba pevska zbora zapela v družbi
najboljših slovenskih zborov na državnem tekmovanju, ki bo potekalo 30. in 31. marca v Zagorju ob Savi,
še prej pa na območni reviji v Grajeni in Markovcih,« je ob nedeljskem popoldanskem koncertu povedala
Cvitaničeva, ki se je skupaj z mladimi pevci razveselila prepolne občinske dvorane poslušalcev, in še dodala,
da jo zelo navdušuje velika podpora staršev, ki svoje otroke ne le spodbujajo pri pevski dejavnosti, ampak jih
tudi spremljajo na različnih nastopih. Prav tako se je zahvalila tudi vodstvu domače osnovne šole in občini
za vso podporo pri njenem delu.
Otroški pevski zbor je v okviru tokratnega letnega koncerta zapel ob klavirski spremljavi Eve Štraus in koncertni harmoniki prof. Dominika Cvitaniča. Po nastopu obeh zborov se je zborovodkinja tudi poslovila od
desetih pevcev, ki letos zapuščajo osnovnošolske klopi. » Ste posebna generacija, saj ste svoji osnovni šoli
prinesli kar tri zlata priznanja z državnih tekmovanj in tri zlata priznanja z regijskih tekmovanj otroških in
mladinskih pevskih zborov,« je v svoji zahvali poudarila zborovodkinja.
V drugem delu koncerta pa so učenci sedmega, petega in četrtega razreda skupaj s člani Orffovega ansambla
predstavili glasbeno pravljico Dogodivščine žabice Kvakice, avtorja prof. Jurija Cvitaniča, ki je skupaj s Sašo
Zavratnik napisal tudi besedilo. Režijo in dirigentsko delo je prevzela zborovodkinja. Da je pravljica zaživela
v vsej lepoti, so poskrbeli še prof. Irena Forštnarič, Marjan Vnuk, Frančka Vajda in prof. Polonca Cvitanič,
ki je celotno prireditev v Gorišnici povezovala, sicer pa gre po besedah Slavice Cvitanič zahvala za uspešen
koncert še vsem ostalim, ki so kakorkoli pomagali pri sami izvedbi.
Simona Meznarič
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Nastopajoči v glasbeni pravljici Dogodivščine žabice Kvakice

Foto: Davorin Mendaš

Slavica Pičerko Peklar pa je v Večeru objavila naslednji članek:
DOGODIVŠČINE ŽABICE KVAKICE
Žabica Kvakica je že dan po nedeljski premieri doživela dve ponovitvi, s svojimi dogodivščinami je včeraj
razveseljevala najmlajše iz vrtca in šole v Gorišnici, v prihodnje pa se njej in njenim prijateljem obeta še kar
nekaj nastopov. Na pragu pomladi so na tradicionalni koncert vabili pevci in pevke otroškega in mladinskega
pevskega zbora Osnovne šole Gorišnica, ki so svoj letošnji koncert obogatili še z glasbeno pravljico. Dogodivščine žabice Kvakice so delo samih domačih ustvarjalcev, Jurija Cvitaniča in Saše Zavratnik, ki sta poskrbela
za glasbo in besedilo, šolska glasbena pedagoginja in dirigentka Slavica Cvitanič pa je s pevci, ki na regijskih
in državnih pa tudi na mednarodnih tekmovanjih segajo po najvišjih priznanjih, ustvarila predstavo, v kateri
uživajo ne le številni mladi ustvarjalci, pač pa vsi, ki si žabico Kvakico ogledajo v živo.
DEVETOŠOLCI SO SE OD ZBOROVODKINJE POSLOVILI NA LETNEM KONCERTU Z NASLEDNJIMI BESEDANI:
Draga učiteljica Slavica, v pevskem zboru ste nas združevali toliko let, da ne moremo kar oditi brez besede.
Pred leti ste nas z novico, da imamo dobro razvit posluh in da bomo lahko hodili k pevskim vajam, uvedli v
svet glasbe. Skozi leta ste nas spoznali in mi smo spoznali vas. Med nami se je sklenila vez, ki smo se jo trudili
obdržati vse do današnjega dne, ko se od vas poslavljamo.
Tekom našega petja smo pridobili veliko izkušenj, naše glasove pa z vašo pomočjo razvili. Naša ljubezen do
glasbe je ostala močna, če ne močnejša. Pesmi iz naših šolskih dni se nam bodo nedvomno vtisnile v spomin.
Pot, ki smo jo prehodili z zborom, z vami, je bila čudovita in čeprav je bila dolga, včasih težavna, smo se
naposled približali njenemu koncu in s tem koncu našega poustvarjanja na tej šoli in v tem zboru.
Tako Vam deveti razredi želimo veliko sreče v vaših prihodnjih zborovskih podvigih, se Vam zahvaljujemo
za trud, ki ste ga vložili v nas, predvsem pa upamo, da pesem, ki ste ji pomagali vstopiti v naša življenja, ne
bo pozabljena.
Primož Vidovič
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NASTOP NA PRIREDITVI OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Osnovnošolska zbora iz OŠ Markovci sta skupaj s svojo zborovodkinjo Slavico Lajh pripravila koncert ob
kulturnem maratonu. Na tem koncertu so zraven Zbora vrtca iz Markovec, Glasbenih uric, otroškega in
mladinskega pevskega zbora zapeli tudi mali pevci otroškega pevskega zbora iz Gorišnice pod vodstvom
Slavice Cvitanič.
OBMOČNI REVIJI V MARKOVCIH IN GRAJENI
Oba zbora sta se predstavila na že 51. območni reviji. Mladinski zbor je zapel v Markovcih, otroški pevski
zbor pa v OŠ Grajena.

Nastop OPZ v Grajeni
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Nastop MPZ v Markovcih
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZAGORJU
V tedniku je Simona Meznarič dne 16. aprila 2010 zapisala:
22. DRŽAVNO TEKMOVANJE SLOVENSKIH OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
v Zagorju ob Savi
Pred kratkim je v Zagorju ob Savi potekalo že 22. državno tekmovanje pevskih zborov, ki vsako drugo leto
gosti najboljše slovenske otroške in mladinske zbore osnovnih šol, glasbenih šol in kulturnih društev. Udeležili so se ga tudi mladi gorišniški pevci, člani otroškega in mladinskega zbora ter se ponovno odlično odrezali
Na tekmovanju v kategoriji otroških pevskih zborov se je pomerilo 17 zborov iz vseh koncev države, njihovo
petje pa je ocenjevala petčlanska komisija v sestavi Stojan Kuret, Danica Pirečnik, Branka Potočnik Krajnik,
Karmina Šilec in dr. Dragica Žvar. Otroški pevski zbor iz Gorišnice se je predstavil z več odličnimi izvedbami
skladb (R. Gobec: Starka zime, Palčki pozimi, Tomaž Have (avtor) A. Ajdič/ D. Cvitanič: Slišala sem ptičko
pet in Hugolin Sattner: Pomlad na vrbi) ter ponovno prepričala komisijo, da je mladim pevcem podelila
zlato priznanje, k uspehu zbora pa sta po besedah vodje Slavice Cvitanič doprinesla tudi korepetitorja, Eva
Štraus na klavirju in Dominik Cvitanič, mag. mus. na koncertni harmoniki.
Zelo uspešni pa so bili tudi člani gorišniškega mladinskega pevskega zbora, ki je letos tekmoval v konkurenci
desetih zborov. Gorišniški pevci so zapeli pesmi Hojla igra, B. Smetana: Ma hvezda, Ubald Vrabec: Čuk se
je oženil in Erno Kiraly: Muha. Za svoj nastop so prejeli srebrno priznanje.
» Na tovrstnih regijskih in državnih tekmovanjih otroških in mladinskih pevskih zborov se predstavljamo in
tekmujemo že nekaj let zapovrstjo in lahko rečem, da smo res uspešni. Steno naše glasbene učilnice krasi že
šest zlatih in dve srebrni priznanji z državnih tekmovanj, šest zlatih priznanj z regijskih tekmovanj, eno zlato,
dve srebrni in eno bronasto medaljo pa smo prinesli domov z mednarodnih tekmovanj. Vsi ti dosežki so
prav gotovo dokaz vestnega in kontinuiranega dela tako pevcev kot tudi mene, zborovodkinje. Ves čas si tudi
prizadevam, da bi mlade pevce vzgajala v spoštovanju do večglasne narodne in umetne pesmi,« je z veliko
ponosa ob zadnjih dosežkih povedala Slavica Cvitanič.

Gorišniški otroški in mladinski zbor sta se z letošnjega državnega tekmovanja vrnila z zlatim in srebrnim priznanjem.
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Otroški pevski zbor iz Gorišnice poje na državnem tekmovanju ob harmonikarski spremljavi prof. Dominika Cvitaniča, mag. mus.

V časopisu Vesti iz vasi pa je o tem dogodku zapisano:
MLADIM GORIŠNIŠKIM PEVCEM ZLATO IN SREBRO
Že kar nekaj let zapovrstjo se otroški in mladinski pevski zbor osnovne šole Gorišnica, pod vodstvom
zborovodkinje Slavice Cvitanič, predstavlja na regijskih in državnih tekmovanjih pevskih zborov, ki potekajo
v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Letos je v Zagorju ob Savi potekalo že 22. tovrstno tekmovanje, ki gosti najboljše slovenske otroške in mladinske zbore osnovnih šol, glasbenih šol in kulturnih društev. Tako je otroški zbor tekmoval v družbi 17
zborov. Petčlansko žirijo v sestavi: Stojan Kuret - predsednik, Danica Pirečnik, Branka Potočnik Krajnik,
Karmina Šilec in dr. Dragica Žvar je s svojimi glasovi, tehtnim programom in prepričljivo izvedbo skladb
R. Gobca Starka zima, T. Habeta Palčki pozimi, A. Ajdiča v prir. D. Cvitaniča Slišala sem ptičko pet in H.
Satnerja Pomlad na vrbi, uspel prepričati, da si zasluži zlato priznanje. K uspehu pa sta doprinesla tudi korepetitorja. Na klavirju je zbor spremljala Eva Štraus, na koncertni harmoniki pa prof. Dominik Cvitanič,
mag. mus.
Prav tako pa je le dan prej v Zagorju tekmoval tudi mladinski pevski zbor osnovne šole Gorišnica, ki se je
pomeril v družbi desetih mladinskih zborov. Tudi te zbore je ocenjevala ista žirija kot otroške. Gorišniški pevci so zapeli pesmi J. Pribošiča Hojla igra, B. Smetane Ma hvezda, U. Vrabca Čuk se je oženil in Ö. Kiralyja
Muha. Za svoj nastop so prejeli srebrno priznanje.
Tako steno v glasbeni učilnici OŠ Gorišnica krasi že 6 zlatih in 2 srebrni priznanji z državnih tekmovanj, 6
zlatih priznanj z regijskih tekmovanj, ena zlata, dve srebrni in ena bronasta medalja z mednarodnih tekmovanj. Vsi ti dosežki pa pričajo o vestnem, kontinuiranem delu tako pevcev, kot zborovodkinje, ki si vedno
znova prizadeva, da bi mlade pevce vzgajala v spoštovanju do večglasne narodne in umetne pesmi.
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ATTACCA v Mariboru
V dvorani Union v Mariboru je potekal festival Attacca, na katerem je zapelo pet otroških pevskih zborov.
Otroški pevski zbor iz Gorišnice se je predstavil s sklopom pesmi z naslovom Pozdrav pomladi.

Sodelovanje z gospo Slavico in njenimi zbori je bila zares lepa in nepozabna izkušnja. In kako lepo je bilo videti
tako številčno skupino mladih pevcev, ki so z veseljem in ponosom vsak teden prihajali na pevske vaje, čutili odgovornost in uživali v lepem ter kvalitetnem petju. Zelo ganljiv dogodek je bil vsakoletni koncert OPZ in MPZ, ko
so se poslavljali učenci 9. razredov. Pripravili so lep govor učiteljici, v katerem so ji izkazali svoje spoštovanje in
predvsem hvaležnost, da jih je peljala in vodila skozi čudoviti svet glasbe, prepevanja in timskega dela. Zmeraj
sem jo občudovala, kako dobro je skozi glasbo vzpostavljala stik z učenci in jih znala motivirati. V čast mi je, da
sem Slavico spoznala in z njo nekaj let sodelovala, saj je bila s svojo pozitivno energijo, predanostjo, jasnimi cilji
in ljubeznijo do glasbe zelo dobra mentorica tudi meni.
EVA ŠTRAUS, korepetitorka
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V Tednik je novinarka Simona Meznarič zapisala:
Gorišnica: posebno priznanje za šolo
ODLIČNOST ZA GLASBO
Zveza kulturnih društev Slovenije, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Društvo za
razvoj in varovanje GEOSS-a so letos že sedmič razpisali natečaj za podelitev naziva kulturna šola in priznanje odličnost. Slednje je za izjemno štiriletno glasbeno ustvarjanje prejela OŠ Gorišnica.
» Za to priznanje se potegujejo tiste osnovne šole, ki se lahko izkažejo z nadpovprečno kulturno dejavnostjo
po obsegu in kakovosti, vendar se to nanaša le na eno področje kulturnega delovanja.
Da je gorišniška osnovna šola ena izmed tistih, ki si to priznanje prav gotovo zaslužijo, je ugotovila tudi
občina pod vodstvom župana Jožeta Kokota, ki je v obrazložitev k prijavi med drugim zapisal, da so v kraju
zelo ponosni na oba šolska pevska zbora, ki sta že zdavnaj prerasla šolske, občinske in tudi slovenske meje,
saj s svojim nadvse kvalitetnim petjem posegata tudi na mednarodnih tekmovanjih po najvišjih priznanjih,«
je povedala presenečena in hkrati tudi zelo vesela zborovodkinja Slavica Cvitanič, ki je priznanje z nazivom
»odličnost« skupaj z učencema Meto Hunjet in Matjažem Cajnkom prejela na podelitvi v začetku junija,
ter nadaljevala: »V pičlih nekaj urah, ki so po predmetniku namenjene pevskemu zboru v osnovni šoli,
prav gotovi ni mogoče pevcev tako dobro pripraviti, da bi lahko leto za letom osvajali najvišja priznanja na
različnih tekmovanjih. Potrebno je veliko več vaj, kot jih nameni država v učnem načrtu, če želiš dosegati
take rezultate, kot jih dosegata naša pevska zbora. In ravno v tem vidimo tisto odličnost, za katero menimo,
da si jo naši otroci zaslužijo. Oba pevska zbora pripravita vsako leto v občini tudi dva samostojna koncerta.
Dvorana je vedno zasedena do zadnjega kotička, kar priča o tem, da v naši občini spoštujemo in cenimo
glasbeno udejstvovanje naših otrok in njihove mentorice.«
Sicer pa so mladi pevci obeh zborov aktivni še drugače. Pod sloganom Polepšajmo starejšim božično novoletni čas že vrsto let obiskujejo domove za ostarele v bližnji in daljni okolici in starejšim pripravijo božične
koncerte. »Ta gesta mladih nadebudnežev se mi zdi izjemnega pomena, saj na ta način osveščam mladino, da
je treba spoštovati starost!« meni Cvitaničeva.
Dve leti so se pevci udeležili tudi Festivala za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani in s svojim petjem polepšali praznovanje tega dogodka. Vsako leto zapojejo še v spomin na padle pri Toplakovi domačiji, kjer
oživljajo predvsem partizanske pesmi, s katerimi popestrijo komemoracije v spomin na padle med NOB.
Seveda pa ne mine nobena kulturna prireditev v šoli, na kateri ne bi pevci vedno zapeli ob glasbeni spremljavi
sošolcev. Cvitaničeva pa pravi še: »V šoli pa še potekajo tudi glasbeni projekti, ki so namenjeni najmlajšim.
Z glasbeno pravljico Dogodivščine žabice Kvakice smo razveselili že okoli tisoč gledalcev. Prav tako je bila
uspešna otroška opera Debela repa. K raznolikosti glasbenega dogajanja pa doprinesejo še druge glasbene
skupine, ki vedno popestrijo glasbene dogodke. Vodstvo šole ima izjemno razumevanje za delo na glasbenem
področju, kar se odraža v moralni podpori vsem, ki se na kulturnem področju trudijo ohranjati tako ljudsko
kot tudi umetno glasbeno zapuščino.«
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S podelitve priznanja v Vačah, foto Polonca Cvitanič

ŠOLSKO LETO 2010 - 2011
OTVORITEV VRTCA V GORIŠNICI

Nastop OPZ na otvoritvi novega otroškega vrtca
Otroški zborček je zapel tudi ob klavirski spremljavi Hane Hunjet….
…in ob spremljavi na koncertno harmoniko Dominika Cvitanič, profesorja harmonike
Nastop MPZ na Attacci v Ptuj
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR OSNOVNE ŠOLE GORIŠNICA JE ZAPEL NA REPUBLIŠKEM
GLASBENEM FESTIVALU – ATTACCI
“Ime festivala Attacca je glasbeni termin, ki nakazuje, da naj glasba “teče naprej, brez pavze”, hkrati nakazuje
na “napad”, saj je prva asociacija angleška beseda to attack. Mladinski zbori, katerim je koncert namenjen,
se predstavijo s tematsko zaokroženim programom. Prednost programskega izbora imajo repertoarji, ki so
nastali po letu 1950 (sodobna umetniška glasba, džez, pop, etno). Festival je namenjen tistim, ki so zborovsko petje spoznali in vzljubili, ki dajejo s svojim mladostnim žarom, energijo in ustvarjalno voljo vsakič
ter vedno znova svežo izpovedno in izrazno vsebino do tistih, ki bodo ljubitelji tovrstne glasbe šele postali.
Festival je izjemna priložnost za medsebojna srečanja in druženja mladih pevcev in glasbenikov. Festival ne
zahteva, pač pa spodbuja izvedbe, ki vključujejo tudi gibalne in dramske elemente in tako združuje umetnosti, ki v medsebojnem opajanju in dopolnjevanju
ponujajo nova doživetja in razumevanja glasbe. Glasovom je lahko dodana instrumentalna spremljava, vse
od akustičnih zvokov glasbil do elektronsko obdelane
glasbe, gib, svetloba, scenski elementi, beseda, dramski
elementi … ,” je pojasnila Karmina Šilec, ki je skupaj
z JSKD Republike Slovenije tudi iniciatorka festivala.
Festival poteka bienalno, vsaki dve leti na več odrih po
Sloveniji. Eden izmed letošnjih koncertov je potekal
24. novembra v dvorani Gimnazije Ptuj. Predstavili so
se štirje mladinski zbori iz osnovnih šol Dobje, Markovcev, Nove Gorice in Gorišnice.
Mladinski pevski zbor iz Gorišnice se je predstavil na
koncertu s tematskim sklopom pesmi Naj bo le mir
na svetu. Program pesmi je bil naslednji: Alja Senčar
(1996): Mir na svetu, Lojze Krajnčan (1961): Poj z
menoj, Ralf Sieger (1945) / Dominik Cvitanič (1984):
Malo miru. Predstavitev sklopa pa se je glasila: Naj bo
le mir na svetu, za vsa bitja na tem planetu, naj bo le
mir. Le boža naj te dlan ljubezni, greje naj te topel, varen
dom. Med ljudmi naj prijateljstvo živi. Vsak je zase sam
svoj svet, a vsi smo enaki, najbolj srečen je tisti, ki zna deliti smeh, prijateljstvo in mir z drugimi ljudmi. Želimo,
da bi našo pesem razumel ves svet. Smo le majhni otroci,
ki vam odraslim ponujamo svojo dlan. Sprejmite jo, vi, ki
imate moč, da lahko vodite svet.
Na klavirju sta petje spremljali Alja Senčar in Eva Štraus, na koncertni harmoniki Dominik Cvitanič, plesala
pa je Hana Hunjet. Na koncu koncerta pa je sledila še skupna pesem skladatelja B. Chilcotta z naslovom Ali
slišiš me?. Ker je bil festival časovno razmeroma hitro, glede na to, da se začnejo pevske vaje šele septembra,
so se mladi pevci izjemno potrudili, da so izdelali program tako, da je bil dopadljiv publiki, ki je z velikim
odobravanjem sprejela njihov nastop. V bodoče čaka mlade pevce še pestro leto. Najprej bodo zapeli na šolski proslavi ob dnevu samostojnosti, nato pa še na božičnem koncertu v Mariboru. Prav tako pa imata oba
zbora, otroški in mladinski, zelo smele načrte tudi za naslednje koledarsko leto.
Slavica Cvitanič, zborovodkinja
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Povprečen učitelj pove. Dober učitelj pojasni.
Odličen učitelj prikaže. Velik učitelj navdihuje.
William Arthur Ward
Spoštovana ga. Alojzija Cvitanič – učiteljica Slavica Cvitanič ‒ ima posebno mesto v mojem srcu – ona je namreč
tista, ki me je s svojim podajanjem glasbenega znanja in vodenjem pevskih zborov navdihnila za to, da sem se
takrat kot 9-letna učenka osnovne šole, začela aktivno ukvarjati z glasbo – vpis v glasbeno šolo, smer klavir. Veliko
veselje do ukvarjanja z glasbo sem zaradi nje obdržala v vseh teh letih, saj zaključujem mag. študij glasbena pedagogika, na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Vsako učno enoto pri pouku glasbene vzgoje nam je podala jasno in
obenem na preproste načine, saj smo se naučili tiste najbolj pomembne stvari določene glasbene teme, sprejemanja
glasbe, izražanja z njo ter njenega vrednotenja. Vse učence nas je obravnavala povsem enako, kar pomeni, da je
bila pri svojem ocenjevanju vedno pravična. Še posebej je imela rada svoje pevce in pevke Otroškega in Mladinskega pevskega zbora, saj je z nami pevci vzpostavila poseben odnos in nas seveda naučila dobrega izvajanja zborovske
pesmi, saj smo na zborovskih revijah in tekmovanjih dosegali odlične rezultate. Želim si, da bom sčasoma tudi
sama postala takšna učiteljica glasbene vzgoje in zborovodkinja, kot je bila ona – naša učiteljica Slavica.
NINA TOMAŽIČ, absolventka Glasbene pedagogike AG UL,
pevka Mladinskega pevskega zbora OŠ Gorišnica
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BOŽIČNI KONCERT OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA
Otroški pevski zbor je pod vodstvom zborovodkinje Slavice Cvitanič zapel božične pesmi starejšim varovancem doma v Muretincih. Na kitari je pevce spremljal Boštjan Rihtar. Meta Hunjet in Klara Horvat pa sta
zaigrali na flavte.
BOŽIČNI KONCERT MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA
Mladinski pevski zbor je zapel na božičnem koncertu v Mariboru, v domu za starejše. Pevci so predstavili zelo
lepe stare in tudi nove božične melodije. Na kitari so pevce spremljali gospod Boštjan Rihtar, Sara Belšak in
Klemen Zavec. Na koncertni harmoniki so zazvenele spremljave Dominika Cvitaniča. S svojim prispevkom
so koncert obogatile tudi Vanesa, Meta in Klara, ki so zaigrale na flavte božično pesem Tisoč iskric. Člani Orffovega ansambla pa so popestrili koncert s pesmijo Božični zvončki. Celotno dogajanje je povezoval gospod
Lojze Matjašič, ki je gledalcem med petjem predstavil božično zgodbo o Jezusovem rojstvu.
NASTOP OPZ IN MPZ NA PROSLAVI OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN
NOVEM LETU
“Otrok sem še, a to že znam, da domovino rad imam, otrok sem še in to že vem, da zapustiti je ne smem.”
Tako je solo zapela Ema Hunjet ob spremljavi svojih sester, Mete na flavti in Hane na klavirju. Mladinski
zbor je zapel v čast domovini še slovensko himno. Ker praznujemo v času novega leta tudi dan samostojnosti,
je iz grl mladih pevcev zadonela še nekoliko prirejena pesem Naša republika praznik slavi. Svoje pevske moči
pa so združili pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora v pesmi Slovenija, od kod lepote tvoje. Solistični del sta zapela Ema Hunjet in Elvino Kuhar. Za klavirsko spremljavo je poskrbela Hana Hunjet. Meta
Hunjet je na marimbi zaigrala še dve melodiji.

Priprava na nastop skupne pesmi
Foto: Marjan Vrtič
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PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Veličastno se je začela proslava s petjem Prešernove Zdravljice, ki je zadonela iz sto grl
pevcev otroškega, mladinskega in odraslega pevskega zbora ob klavirski spremljavi Eve
Štraus. Po Zdravljici in uvodnem nagovoru povezovalcev programa, se je ponovno predstavil
otroški pevski zbor z naslednjima pesmicama: Jakob Jež: Potovanje in Wolfgang Amadeus
Mozart: Matičkov rojstni dan. Mali pevci so z velikim občutkom odpeli omenjeni skladbici. V
nadaljevanju se je predstavil še Orffov ansambel s skladbo O, Suzana in mladinski zbor, ki je
zapel skladbo Lojzeta Krajnčana Poj z menoj. Solistki sta bili Vanesa Tomažič in Hana
Hunjet. Ob koncu prireditve pa so mladi pevci zapeli še Avsenikovo Slovenija, od kod lepote
tvoje, kajti iz strani Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območne
izpostave Ptuj, so prejeli priznanje za izjemne dosežke na področju mladinskega petja za leto
2010. Priznanje jim bo podeljeno na proslavi ob občinskem prazniku v mesecu juliju.

Pa počakajmo, da bomo na vrsti …

Člani Orffovega ansambla v tekočem šolskem letu
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Večer, sobota 16. april 2011
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Tednik, 15. april 2011
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VESTI IZ VASI, april 2011
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OBMOČNA REVIJA OPZ V MARKOVCIH

Polona Ambrožič je v Tedniku zapisala:
…Vse dogajanje je spremljala Danica Pirečnik, ki je zapisala: »Letos sem drugo leto prisotna na vaši območni reviji. Programsko je veliko boljša kot lani, tudi izvedbe so tokrat na nivoju, ki se ga ni za sramovati tudi
na visoko zastavljenih pevskih revijah. Danes je tako pravi praznik veselja, iz mladih grl je namreč resnično
zazvenela pesem tako, kot je treba. Posebej bi pohvalila Cvitaničevo, ki vodi zbor OŠ Gorišnica. Sledim ji
že več let. Programsko in tudi izvedbeno zna pripraviti zelo lep nastop. Vidim, da dela s srcem, kar se kaže
tudi v očeh otrok.«
OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
V KIDRIČEVEM
Območna revija je potekala v dveh delih. Mladinski pevski zbor iz Gorišnice je zapel v prvem delu v Kidričevem, kjer se je predstavilo 7 zborov. Ocenjevalka se je spet zelo pohvalno izrazila o nastopu gorišniških
pevcev na reviji. Še posebej je izpostavila solista, Emo in Matjaža, ter tercet v pesmi Pastirček in Na Jurijevo.
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… sem Ribnčan Urban … v izvedbi Matjaža Cajnka
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NASTOP OPZ NA KONCERTU ANSAMBLA BRATOV GAŠPERIČ
Veliko doživetje pa je predstavljal za male pevce nastop na koncertu Ansambla bratov Gašperič v Markovcih.
Prvič so se namreč seznanili tudi s to vrsto petja in nastopanja na odru, ki je poln priznanih glasbenikov,
ozvočenja, raznih inštrumentov … Bilo je zabavno.
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KONCERT PARTIZANSKIH PESMI

MLADINSKI PEVSKI ZBOR OSNOVNE ŠOLE GORIŠNICA
IN
PEVSKA SKUPINA OŠ MARKOVCI
Gorišnica, 15. maj 2011
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4. Regijsko tekmovanje Štajerske in Prekmurja
Gornja Radgona, 21. Maj 2011

Zapeli smo naslednji program pesmi: W. A. Mozart: Matičkov rojstni dan, J. Gregorc, spremljava na harmoniki-Dominik Cvitanič, mag. muzike: Ena ptička priletela, J. Jež: Potovanje. Drugi dve točki je spremljala
prof. Eva Štraus.
Pevske skupine pod mentorstvom zborovodkinje Slavice Cvitanič sem začel korepetirati že kot učenec OŠ Gorišnica. Skozi večletno sodelovanje sem spoznal njeno veliko željo po nenehnem učenju, izboljšavah in izdelovanju
najmanjših glasbenih detajlov. Vedno je stremela k popolnosti. Kot korepetitor sem se skozi procese intenzivnega
pripravljanja na zborovska tekmovanja ob njej naučil veliko o vodenju zbora, predvsem pa o motivacijski in vokalni pripravi le-tega na nastope. Njene metode so bile iz leta v leto bolj dovršene. Iskala je nove poti k napredku,
nikoli se ni zadovoljila s povprečnostjo. S svojo strastjo do zborovskega petja je navdihnila številne generacije in pustila globok pečat v zborovskem ustvarjanju tako na regijskem kot tudi na državnem in mednarodnem prizorišču.
Na svoji glasbeni poti sem imel možnost sodelovati s številnimi zbori, vendar sem v zboru Slavice Cvitanič občutil
po eni strani največ discipline in profesionalnosti, po drugi strani pa pristnega veselja do petja. Ponosen in hvaležen sem, da sem lahko bil del strokovnega osebja, ki je bilo v podporo številnim odličnih nastopom na revijah in
tekmovanjih.
sin DOMINIK CVITANIČ

211

212

Večer
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OLOMOUC
Štajerski tednik, petek, 24. junija 2011
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PRIZNANJE JSKD
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VESTI IZ VASI
PREPROSTO, RADI POJEMO!
Proti koncu maja je v Gornji Radgoni potekalo četrto regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih
zborov Štajerske in Pomurja. Tega tekmovanja so se udeležili tudi pevci gorišniškega otroškega pevskega zbora. In tudi tokrat so se mali pevci odrezali več kot odlično. Dosegli so zlato priznanje z odliko za doseženih
93,3 točke, prav tako so prejeli še priznanje za najboljši otroški pevski zbor na tekmovanju, zborovodkinja
pa posebno priznanje za najboljšo izbiro programa.

Bili smo najboljši v Gornji Radgoni.
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V mesecu juniju pa so se podali mali pevci v Olomouc na Češko, kjer je potekalo že 39. mednarodno tekmovanje pevskih zborov. Z izbranim programom so si pevci v dveh kategorijah, kjer so tekmovali, pripeli dve
srebrni medalji. V kategoriji ljudske pesmi ni bila podeljena zlata medalja, tako da so naši pevci z 89 točkami dosegli najboljši rezultat. Na ta dosežek so še posebej ponosni. Ob delu in odgovornosti je udeležba na
takšnih tekmovanjih tudi precejšen finančni zalogaj. Srečo imajo, da jim udeležbo na tovrstnih tekmovanjih
financirajo številni donatorji in seveda naša občina z županom. Hvala vsem, ki ste jim pripravljeni pomagati.
Samo petje pa je na tekmovanjih premalo, saj je pomembna tudi inštrumentalna spremljava. Zanjo sta poskrbela na klavirju prof. Eva Štraus, na koncertni harmoniki pa prof. Dominik Cvitanič.
Na Češkem je bilo super!

Za vse številne uspehe na področju zborovskega petja in dosežene rezultate na domačih in mednarodnih tekmovanjih pa jim je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ptuj, podelil posebno priznanje
na osrednji občinski proslavi.
Priznanje je v imenu pevcev otroškega in mladinskega pevskega zbora prejela iz rok predsednice sveta OI
JSKD Silve Fartek njihova zborovodkinja Slavica Cvitanič.
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ŠOLSKO LETO 2011/12
Šolsko leto 2011 – 12 smo začeli pevci zelo burno. Iz JSKD Republike Slovenije smo prejeli vabilo na koncert izbranih zborov Slovenije za nastop na velikem koncertu v Cankarjevem domu.

Gallusova dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana
26. november 2011, ob 18.00

O KONCERTU
Ta posebni dogodek pripravlja Javni sklad prvič. Na njem bo dobilo enkratno možnost nastopa v Cankarjevem
domu 15 izbranih mladinskih zborov Slovenije, ki so se v zadnjih dveh letih izkazali na regijski in državni ravni.
Ti zbori precej pripomorejo k razvoju zborovske dejavnost in so most do odličnih dosežkov odraslih zborov.
Skupaj bo zapelo približno 500 pevcev in bodo enakomerno zastopani iz vseh regij Slovenije.
Prijeten program bo v celoti sestavljen iz del slovenskih avtorjev. Za to priložnost je nastalo tudi šest novih
skladb, ki bodo na koncertu krstno izvedene.
Koncert bo otroke iz vse Slovenije ne tekmovalno povezal za protiutež čedalje več tekmovalnim prireditvam
ter jim omogočil množično skupinsko aktivnost kot protiutež čedalje bolj prevladujoči individualizaciji.
Koncert spada tudi v množico prireditev po svetu, ki bodo počastile svetovni dan zborovske glasbe (2. nedelja decembra), in bo največja temu namenjena prireditev v Sloveniji.
Slavnostni govornik bo minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič.
Koncert bo posnel Radio Slovenija, posnetek pa bo januarja 2012 predvajala tudi TV Slovenija.
SODELUJEJO
ZDRUŽENI MLADINSKI ZBORI:
Štajerska in Pomurje:
MPZ Mavrica OŠ Tišina, zborovodkinja Alenka Brulc Šiplič
MPZ OŠ Gorišnica, zborovodkinja Slavica Cvitanič
Od Celja do Koroške
MPZ Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, zborovodja Matjaž Vehovec
MPZ OŠ Nazarje, zborovodkinja Katja Gruber
Dolenjska, Posavje in Bela krajina
MPZ OŠ Dobova, zborovodkinja Mateja Rožman
MPZ OŠ Grm Novo mesto, zborovodkinja Sonja Čibej
Gorenjska
MPZ OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, zborovodkinja Irma Močnik
Ljubljana
MPZ OŠ Ledina, zborovodkinja Dalila Beus
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MPZ OŠ Majde Vrhovnik, zborovodkinja Polona Guček
Osrednja Slovenija
MPZ OŠ Škofljica, zborovodkinja Mateja Novak
MPZ OŠ Tabor Logatec, zborovodja Zdravko Novak
Primorska
MPZ OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina, zborovodkinja Marinka Šuštar
MPZ OŠ Draga Bajca Vipava, zborovodkinja Zvonka Starc
MPZ Glasbene šole Koper, zborovodkinja Maja Cilenšek
Zborovodje: Maja Cilenšek, Katja Gruber, Damijan Močnik
SToP – Slovenski tolkalni projekt
Klemen Karlin, orgle
Sindija Šiško, klavir
Tomaž Pirnat, bas
Jurij Berložnik, moderator
SPORED KONCERTA
slovenske ljudske:
Damijan Močnik (1967): Preplet slovenskih ljudskih pesmi
Katja Gruber (1966): Dajte, dajte (istrska ljudska)
domoljubne pesmi:
Jakob Aljaž (1845-1927): Triglav (Matija Zemljič – Slavin)
Benjamin Ipavec (1829-1908)/Janez Močnik (1936): Domovini (Jakob Razlag)
1. izvedba
Radovan Gobec (1909-1995): Lepo je v naši domovini biti mlad (Radovan Gobec)
pesmi o miru in prijateljstvu:
Damijan Močnik (1967): Svetloba mladoletja - Sonce (Tone Pavček)
Gašper Jereb (1982): Sonce in reka (Miha Zabret)
1. izvedba
pesmi o glasbi:
Radovan Gobec (1909-1995): Zapojmo pesem (Janez Menart)
Tadeja Vulc (1978): Potujoča muzika (David Bedrač)
1. izvedba
Damijan Močnik (1967): Musica noster amor
»za dva groša fantazije” :
Urban Koder (1928)/Tomaž Pirnat (1973): Narobe svet (Frane Milčinski – Ježek)
1. izvedba
n.n./Urban Koder (1928)/Tomaž Pirnat (1973): Sončna ura (Frane Milčinski – Ježek)
1. izvedba
Mario Rijavec (1921-2006)/Tomaž Pirnat (1973): Za dva groša fantazije (Frane Milčinski – Ježek),
1. izvedba
Po prvi regijski vaji skupaj z MPZ Tišina smo od Katje Gruber dobili naslednjo obvestilo:
»Spoštovani kolegici!
Po tem čudovitem prvem srečanju z mladimi pevci se vama moram še enkrat zahvaliti, ker sta uspeli pevce
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tako motivirati in jih pripraviti do te stopnje, da smo lahko kvalitetno skupaj zapeli. V dobrem mesecu in
pol sta naredili toliko, kot bi drugače v pol leta ali pa še več. Še enkrat pohvalita pevce in jim povejta, da so
pravi ponos za svojo šolo. Zato čez en mesec pričakujem od njih še mnogo več in upam, da bodo sedaj pesmi
peli še raje in bodo lahko mislili tudi na to, kako bi še bolj kvalitetno zapeli …«

MNOŽIČNI KONCERT IZBRANIH MLADINSKIH ZBOROV SLOVENIJE V POČASTITEV SVETOVNEGA DNEVA ZBOROVSKEGA PETJA
V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma je v soboto, 26. novembra 2011, potekal koncert izbranih zborov
iz vse Slovenije. Kar 500 mladih pevcev je ubrano zapelo na tej manifestaciji, posvečeni 20. svetovnemu
dnevu zborovskega petja, ki ga praznujemo 11. decembra. V tem času se je zvrstilo po svetu več kot petnajst
tisoč zborov, ki s svojim druženjem poudarjajo osnovni namen dneva zborovskega petja, da v glasbi ne iščemo le oblikovne popolnosti in poustvarjalne lepote, temveč z združenimi močni slavimo solidarnost, mir in
razumevanje.
Med štirinajst izbranih zborov, ki so lahko sodelovali na tem velikem državnem projektu, je bil povabljen
tudi mladinski pevski zbor iz osnovne šole Gorišnica, ki ga že vrsto let zelo uspešno vodi zborovodkinja
Slavica Cvitanič. Na prireditvi sta bila slavnostna govornika dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport RS,
ter mag. Igor Teršar iz JSKD, ki je v svojem nagovoru poudaril, da je koncert namenjen mladinskim zborom Slovenije, ki veliko prispevajo k razvoju zborovske dejavnosti in so most do odličnih dosežkov odraslih
zborov.
Na koncertu je bilo zapetih kar dvanajst triglasnih skladb in preplet petih enoglasnih ljudskih pesmi. Od
tega kar šest novitet, torej skladb, ki so bile napisane prav za to priložnost. Program je bil razdeljen v smiselne sklope: slovenske ljudske pesmi, domoljubne pesmi, pesmi o miru in prijateljstvu in pesmi o glasbi. Ob
inštrumentalni spremljavi Slovenskega tolkalnega projekta – StoP, orgel, klavirja, basa in harmonike so pesmi
čudovito zazvenele v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, ki je bila polna povabljenih gostov in staršev ter
ljubiteljev zborovskega petja. Ob tej priložnosti je izšla tudi nova notna zbirka z naslovom Potujoča muzika,
v kateri so zbrane vse novite s koncerta in tudi druge skladbe, ki so nastale izpod peresa slovenskih skladateljev in še niso nikjer objavljene.
»Petsto pevcev, oblečenih v majice sončnih barv, je stopilo na stopnice za pevski zbor v Cankarjevem domu.
Ves dopoldan in popoldan so potekale vaje in generalka za veliki dogodek, ki je bil napovedan za 18. uro.
Pevci so morali kar pošteno poprijeti za delo, saj smo note za koncert dobili šele v začetku septembra. V dveh
mesecih naučiti tako obsežen program, pa ni ravno enostavno. Izvedla sem intenzivne vaje ob sobotah, ko
so mi priskočile na pomoč Jana, Nina in Mateja, da smo lahko delali ločeno po glasovih. Ugotovila sem, da
otroci zmorejo več, kot si mi predstavljamo.
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Najine poti so se križale, ko sem leta 1999 začela delati na Območni izpostavi JSKD Ptuj kot strokovna svetovalka
za glasbeno dejavnost. Obe zborovodkinji. Jaz mešanega pevskega zbora, Slavica pa kot učiteljica glasbe otroškega,
mladinskega v šoli in mešanega v domačem prosvetnem društvu. Njeni zbori so po kakovosti izvedb vedno izstopali, saj je njen muzikalni čut in smisel za interpretacijo postregel s subtilnimi izvedbami. Vse svoje pevce, tako
male kot velike, je vzgajala z odgovornim čutom do zborovske pesmi. Prav zaradi tega in drznosti po poseganju po
zahtevnejših skladbah, se je najino sodelovanje poglobilo, ko smo se na OI JSKD Ptuj odločili organizirati seminar
na temo sodobne zborovske literature, po kateri na ptujskem območju zborovodje niso posegali. Namreč takšne
skladbe zahtevajo poznavanje branja partitur. K sodelovanju sem povabila Slavico in njen mešani zbor, in ti so
se z veseljem odzvali povabilu. Z radovednostjo in nekoliko negotovosti (ker je to bila novost za vse) sva se povezali
z zborovodjem Matjažem Ščekom in skladateljem Jakobom Ježem, ki sta vodila seminar. Jakob Jež je ob tej priložnosti za MePZ PD Ruda Sever Gorišnica napisal skladbo »Nova«, ki jo je zbor tisto sezono izvajal na območni
reviji in navdušil občinstvo. Naj zapišem še spomin. Slavičina želja je bila izvesti Händlovo Hallelujah, s katero
bi zaključila 15-letno vodenje mešanega zbora. Še danes se spomnim, kako močno in svečano je ta skladba zazvenela ob koncu koncerta v stari gorišniški kulturni dvorani. Po tem je svojo energijo in znanje namenila otroškemu
in mladinskemu zboru, najino sodelovanje pa se je nadaljevalo na intenzivnih vajah, ko je bilo potrebno zbore
pripraviti na kakšna tekmovanja ali pomembnejše nastope. Z veseljem sem se odzvala, saj je to tudi meni prineslo
nove izkušnje. In z užitkom sem spremljala njihove uspehe na tekmovanjih tako v Zagorju ob Savi kot tudi v Olomoucu na Češkem, od koder so vedno prinesli visoka priznanja. Zaradi uspeha mladinskega zbora na državnem
tekmovanju v Zagorju ob Savi je bil zbor povabljen k sodelovanju pri projektu JSKD Potujoča muzika, kjer so
sodelovali le najboljši slovenski mladinski zbori. Precej zahtevnih skladb se je bilo potrebno naučiti v krajšem času
za slavnostni koncert v Cankarjevem domu. Beethoven je dejal: »Ni narobe, če se zaigra kakšna napačna nota. A
nedopustno je, da se glasbo izvaja brez žara.« In tega v nobenem nastopu tvojih zborov ni manjkalo. Vsi so bili
slavčki in vodila jih je Slavica. Z dušo in srcem. »Spoštovana Slavica! V veselje in čast mi je bilo sodelovati s teboj.
Pustila si neizbrisen pečat zborovski tradiciji v svojem kraju, širšem ptujskem okolišu in še širše – v slovenskem
prostoru! In v vsakem pevcu, ki je imel to srečo, da je lahko pel v kateremkoli tvojem zboru. Vsakemu si dala nova
znanja, nove izkušnje. Tudi meni. Naj te zborovska pesem spremlja še naprej!
Ta čudovita pevska izkušnja jim bo ostala vedno v spominu!
MATEJA KUHARIČ
JSKD Ptuj
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Združeni mladinski pevski zbor Slovenije je napolnil Gallusovo dvorano Cankarjevega doma

Ko sem leta 2000 prišla na novo delovno mesto, je bila moja prva naloga organizacija Revije Zagorje ob Savi –
državnega tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov. Od takrat mi je za vedno ostala v spominu prva
prispela prijava, napisana z izredno lepo pisavo, ki jo imam še zdaj pred očmi. Bila je prijava OPZ Gorišnica, ki
jo je napisala njihova zborovodkinja Slavica Cvitanič. Resnično me je zanimalo, kakšna je oseba s tako lepo pisavo
in kakšen je njen zbor.
Na tekmovanju sem spoznala, da je prav tak: izredno urejen, pevci lepega obnašanja, njegov program pa zanimiv.
Čez leta je svoje predano in kvalitetno delo na revijah in v Zagorju predstavljala še večkrat in zborovodjem dajala
vzgled. V programih je vedno našla mesto za kvalitetno glasbo, doživete in prepričljive interpretacije, predstavljala je novitete in drugim zborom kazala, da je ob pravi motivaciji in pristopu mogoče, da v njem sodeluje polno
fantov.
Posebno mi je bilo ljubo njeno sodelovanje pri projektu Potujoča muzika, množičnem koncertu izbranih mladinskih pevskih zborov v počastitev Svetovnega dneva zborovskega petja. Ne bom pozabila, kako odgovorno se je zbala
zahtevnega programa, a je vztrajala, da je lahko otrokom omogočila posebne dogodke, ki si jih bodo zapomnili za
vse življenje.
Po tem, kar je pokazala s svojimi zbori, ga. Slavica spada med tiste predane ljudi, ki jim delo z zbori v šoli ni
izpolnitev obveznosti, ampak poslanstvo. Nadvse ji želim, da bi spet stala na odru s svojimi pevci.
MIHELA JAGODIC, svetovalka za glasbo pri JSKD
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Dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport RS, čestita Slavici Cvitanič za odlično pripravo mladinskega pevskega zbora OŠ Gorišnica za državni projekt Potujoča muzika.

Bodi po

Bodi pozoren in opazi iskrice
v prijateljevih očeh !
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PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI TER BOŽIČNO NOVOLETNI
PROSLAVI
Na prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti je dodal svoj pevski prispevek k prazničnemu vzdušju
mladinski pevski zbor naše osnovne šole pod taktirko zborovodkinje Slavica Cvitanič z domovinsko pesmijo
Jakoba Aljaža - Oj, Triglav moj dom. Kot druga pesem pa je zazvenela iz grl združenih zborov otroškega in
mladinskega zbora. Zapeli so ob spremljavi instrumentalne skupine učencev glasbenih šol Sv. Petra in Pavla,
Glasbene šole Dornava in Karol Pahor Ptuj - Pesem prijateljstva, ki je nastala leta 2004, ob vstopu naše
države v EU.

Foto: Zvonko Arnuš
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BOŽIČNI NASTOPI OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA ZBORA
Otroški pevski zbor je zapel na koncertu božičnih pesmi v domu starejših v Ptuju. Mladinski pevski zbor pa
je zapel na koncertu v Gorišnici. Pesmi je na koncertni harmoniki spremljal prof. Dominik Cvitanič.

Foto: Tadeja Žalar

Foto: Alojz Župec
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NASTOP NA PRIREDITVI V SPOMIN NA PADLE PRI TOPLAKOVI DOMAČIJI
4. februarja je potekala pri Toplakovi domačiji spominska slovesnost ob obletnici bojev med NOB. Slovesnost poteka vsako leto v spomin na padle partizane pri Toplakovi domačiji. Te slovesnosti smo se udeležili
tudi učenci naše šole in s krajšim programom obeležili ta dogodek. Tako so člani pevskega zbora zapeli pesem
V temnem gozdu ob tabornem ognju, flavtistki sta zaigrali pesem Padel je padel mlad partizan, recitatorka
pa je prebrala pesem Milene Batič z naslovom Zlat list zgodovine.

Foto: Marko Plohl

TUDI NA ŠPORTNE DOGODKE NAS POVABIJO
V ponedeljek, 6. februarja, je na naši šoli potekalo rokometno tekmovanje. Na otvoritvi smo zapeli člani
otroškega pevskega zbora Slovensko himno.

Foto: Klementina Lindič
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PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Ob slovenskem kulturnem prazniku je potekala v šoli proslava, na kateri smo se predstavili tudi pevci
otroškega in mladinskega pevskega zbora ter člani Orffovega ansambla. Pevce je na klavirju spremljala prof.
Eva Štraus. Zapeli in zaigrali pa smo pod taktirko zborovodkinje Slavice Cvitanič.

231

Foto: Klementina Lindič

LETNI KONCERT
otroškega in mladinskega pevskega zbora OŠ Gorišnica
V nedeljo, 4. marca, je potekal v občinski dvorani v Gorišnici tradicionalni letni koncert obeh šolskih pevskih zborov. Letos so na prireditev povabili tudi otroški pevski zbor domačega vrtca in mladinski pevski zbor
iz OŠ Tišina v Prekmurju.
Na zelo simpatičen način sta koncert povezovala Miha Vesenjak in Zala Vogrinec, učenca tretjega in petega
razreda. Najprej sta na oder povabila goste, male pevce iz vrtca, ki so pod vodstvom Nuše Maltarič zapeli dve
ljudski pesmi. Nato so na oder prišli pevci otroškega pevskega zbora OŠ Gorišnica, ki so gledalcem predstavili tri pesmi, s katerimi se bodo predstavili tudi na območni reviji in državnem tekmovanju pevskih zborov
v Zagorju. Posebna čast jih je doletela, saj je prišel na koncert tudi skladatelj, ki je napisal za njih skladbico
Burja, ki jo bodo pevci kot noviteto predstavili na tekmovanju. Bil je navdušen nad izvedbo.
V drugem delu koncerta pa sta najprej zapela skupaj domača pevska zbora Homerjevo skladbo Pesem prijateljstva ob instrumentalni spremljavi šolskega ansambla. Sledilo je slovo od 11 devetošolcev, ki bodo kmalu
zapustili pevske vrste. Nato so se mladinskemu zboru priključili še gostje iz OŠ Tišine. Tudi oni so bili v
mesecu novembru med izbranimi zbori, ki so lahko zapeli na prireditvi Potujoča muzika v Cankarjevem
domu. Obe zborovodkinji, Slavica Cvitanič in Alenka Brulc Šiplič, sta se odločili, da del programa predstavita skupaj na letnem koncertu najprej v Gorišnici, v maju pa še v Tišini.
Ravnatelj Milan Šilak se je zahvalil vsem, ki so pomagali pri izvedbi koncerta, devetošolcem pa veliko uspehov v nadaljnjem življenju.
Za instrumentalno spremljavo sta poskrbela profesorja Eva Štraus na klavirju in Dominik Cvitanič na koncertni harmoniki.
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Nastop otroškega pevskega zbora iz vrtca

Združeni pevski zbor iz pevcev iz OŠ Tišina in pevcev OŠ Gorišnica
Foto: Borut Lindič
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NASTOP NA OTVORITVI DRŽAVNEGA ŠAHOVSKEGA TEKMOVANJA
V nedeljo, 18. 3. 2012, je v gorišniški večnamenski dvorani potekalo 21. ekipno osnovnošolsko državno
prvenstvo v šahu. Med fanti se je v devetih kolih med seboj pomerilo 20 ekip, pri dekletih pa je prav tako
devet kol odigralo 10 ekip. Naši fantje so igrali zelo dobro in tako zasedli zelo dobro šesto mesto, dekleta pa
so usvojila sedmo mesto. Na otvoritvi tekmovanja so zapeli in zaigrali tudi člani Orffovega ansambla pod
vodstvom učiteljice Slavice.
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Foto: Klementina Lindič

NASTOP NA PRIREDITVI » RADI BI VAM ZAPELI«
Otroški pevski zbor je bil povabljen na prireditev ob materinskem dnevu z naslovom »Radi bi vam zapeli«.
Organizatorji prireditve, Ženski pevski zbor GZ Gorišnica, so pripravili
lep pevski popoldan, ki se je končal s skupno pesmijo vseh nastopajočih. Otroški pevski zbor pod vodstvom
Slavice Cvitanič je spremljal na koncertni harmoniki Dominik Cvitanič, mag. muzike.
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ZAPELI SMO NA REVIJAH V PTUJU IN MARKOVCIH
Tudi letos sta se oba pevska zbora udeležila območnih revij pevskih zborov, ki so potekale v Markovcih za
mladinski zbor in v Ptuju za otroški zbor. Danica Pirečnik, strokovna svetovalka in ocenjevalka, se je izredno
pohvalno izrazila glede nastopov gorišniških pevskih zborov in oba zbora tudi predlagala na državni nivo.

Otroški pevski zbor je zapel naslednje pesmi: E. Gašperšič: Bolhe, D. Švara: Pastirc pa pase ovce tri, V. Avsec: Burja.

Dirigiram skupno pesem.
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Mladinski pevski zbor pa je zapel pesem J. Aljaža: Oj, Triglav moj dom, ljudsko: Dajte, dajte in tri pesmi na poezijo F. M. Ježka:
Sončna ura, Narobe svet in Za dva groša fantazije. Pesmi je spremljala Eva Štraus, prof. klavirja
Foto Langerholc

23. DRŽAVNO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV V ZAGORJU
OB SAVI
V torek in sredo, 27. in 28. marca 2012, je potekalo v Zagorju ob Savi že 23. državno tekmovanje otroških
in mladinskih pevskih zborov. Otroški pevski zbor osnovne šole Gorišnica se je pod vodstvom zborovodkinje Slavice Cvitanič tega tekmovanja udeležil že sedmič. Tudi tokrat so prinesli mladi pevci domov ZLATO
PRIZNANJE. Za instrumentalno spremljavo sta poskrbela profesorja Eva Štraus na klavirju in Dominik
Cvitanič, mag. muzike, na koncertni harmoniki.
Pevci so zapeli v konkurenci 20 otroških zborov iz vse Slovenije. Tekmovalni program je moral zajemati
slovensko ljudsko pesem, pesem slovenskega skladatelja in skladbo po lastni izbiri. Gorišniški pevci so zapeli
naslednje tri pesmi: E. Gašperšič: Bolhe, D. Švara: Pastirc pa pase ovce tri in V. Avsec: Burja. Slednja skladbica je bila napisana prav za to priložnost in so jo mladi gorišniški pevci predstavili kot noviteto.
Žirija, ki so jo sestavljali: Karmina Šilec kot predsednica, Marko Vatovec, Martina Batič, Andraž Hauptman in Helena Fojkar Zupančič kot člani, so ocenjevali tehnično pripravljenost zborov in celostno izvedbo
programa…
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Foto: Eržen

Prejeli smo zlato priznanje
KONCERT V TIŠINI
25. maja smo se odpravili pevci mladinskega pevskega zbora v Tišino, kjer smo imeli skupaj z domačim
zborom koncert.

koncertni list
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Združeni mladinski pevski zbor OŠ Gorišnica in OŠ Tišina pod vodstvom Slavice Cvitanič

PROSLAVA OV DNEVU DRŽAVNOSTI IN KONCU ŠOLSKEGA LETA
21. junija je potekala v večnamenski dvorani v Gorišnici proslava ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti. Na tej prireditvi smo sodelovali tudi pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora ter šolski ansambel. Zapeli smo naslednje pesmi: Bratovščina Sinjega galeba, Pod krošnjo starega bora in Šolsko himno.
šolski ansambel
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Jana Rajh Plohl je prebrala naslednji sestavek:
OTROŠKI PEVSKI ZBOR NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU V ZAGORJU
Končno je prišel dan državnega tekmovanja otroških pevskih zborov. Na ta dan smo pevci in pevke dokazali,
da naporne vaje niso bile zaman.
Skupaj z našo zborovodkinjo Slavico Cvitanič in spremljevalkami smo se že dopoldan odpravili v Zagorje,
kjer je tekmovanje tudi potekalo. Spomnim se, da smo bili že v avtobusu vsi vznemirjeni zaradi velikega
dogodka. Ko smo prišli na cilj, smo se podali v Kulturni dom, kjer je potekalo tekmovanje. Najprej smo se
upeli, potem pa je sledila tonska vaja. Za nas je bila podobna generalki, saj je vse potekalo kot na pravem
nastopu. Tudi glasbeno spremljavo smo imeli k pesmicam. Na klavirju nas je spremljala prof. Eva Štraus, na
harmoniki pa prof. Dominik Cvitanič. Po tonski vaji smo bili kar pomirjeni, saj nam je naša učiteljica zagotovila, da smo dobro zapeli. Čakanje na tekmovalni nastop je hitro minil. Zelo samozavestno smo odkorakali
na oder, zapeli in poželi velik aplavz poslušalcev. Najbolj jih je navdušila noviteta Vitja Avsca - Burja, ki je
bila napisana za naš zborček. Po tekmovalnem delu smo zapeli še vsi zborčki skupaj dve pesmi.
Potem je sledilo kosilo, saj smo bili vsi že pošteno lačni. Ko smo pojedli, smo se spet vrnili v dvorano, kjer
smo nestrpno pričakovali razglasitev rezultatov. Ko smo zaslišali rezultat za naš pevski zborček, smo se zelo
razveselili, saj smo dobili odlično zlato priznanje. Vsi zadovoljni smo se podali proti avtobusu, saj naš trud
na vajah ni bil zaman. Srečni smo prišli domov in že nestrpno pričakujemo naslednje tekmovanje.

Bodi v življenju darežljiv!
Vsako dobro se še z boljšim vrača!
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Himna osnovne šole Gorišnica
Demo posnetek je na notno podlago pripravil Tomi Valenko, Boštjan Rihtar je osnoval skupaj s člani ansambla melodijo pesmi, Slavica Cvitanič pa je zapisala partituro himne in bila tudi mentorica vokalni skupini.
Vokalno skupino sestavljajo:
Ema Hunjet, Jana Rajh Plohl, Barbara Prelog, Adam Veselič, Špela Forštnarič, Domen Zebec, Tjaša Erjavec,
Matjaž Cajnko, Damjan Vidovič
Šolski ansambel:
Žiga Viher – bas kitara
Meta Hunjet – bobni
Ema Šumenjak – klavir
Klara Horvat – flavta
Klemen Zavec – ritem kitara

Snemanje vokalnega dela himne s tonskim mojstrom Tomijem v Kidričevem

243

ZBOROVSKI BOOM
Na trgu Leona Štuklja v Mariboru je 21. junija zapelo 1435 pevcev iz 35 osnovnih šol za otvoritev »Festivala
Lent«. Med njimi smo bili tudi gorišniški pevci mladinskega pevskega zbora. Zapeli smo dvanajst zimzelenih
pesmi in se potegovali za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov v otroškem zborovskem petju. Mlade pevce
je s svojim obiskom počastil tudi predsednik države dr. Danilo Türk, ki se je mladim gorišniškim pevcem
podpisal na tablo z imenom šole. Nato smo odšli še v mestni park, kjer smo dobili sladoled. Zabaval nas je
reper Zlatko.

Na generalki. Spremljevalci so bili Irena Forštnarič in Jurij Cvitanič in Anita Voršič.
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ŠOLSKO LETO 2012 - 2013
ZIMZELENE MELODIJE SLOVENSKIH POPEVK
Mešani pevski zbor PD Ruda Sever iz Gorišnice je v oktobru pripravil koncert z naslovom Zimzelene melodije slovenskih popevk. Kot gostje smo se predstavili tudi pevci mladinskega pevskega zbora naše osnovne
šole. Zapeli smo pesem Pustite nam ta svet (D. Velkaverh, J. Golob). Na koncu koncerta pa še skupno pesem
s tamburaškim orkestrom PD Ruda Sever iz Gorišnice pod vodstvom Boštjana Polajžerja in pevci mešanega
pevskega zbora pod vodstvom Aleša Pevca, Zemlja pleše.

Foto: Klementina Lindič

BOŽIČNI KONCERT
»Kulturna dvorana v občinski stavbi je bila v nedeljo popoldne spet absolutno premajhna za številne
obiskovalce božičnega koncerta, ki so ga pod mentorstvom Slavice Cvitanič pripravili tamkajšnji
osnovnošolci.
Popoldanski koncert je bil sestavljen iz treh delov: najprej so pevci otroškega pevskega zbora odpeli in odigrali igrico Jezuščkov božični večer. Male pevce je na klavirju spremljal Aleš Pevec. Nato je pet božičnih skladbic
zapel ob spremljavi Dominika Cvitaniča mladinski zbor, koncertni večer pa se je končal s pevsko skupino
ob spremljavi šolskega in Orffovega ansambla …« je v Ptujski tednik zapisala novinarka Simona Meznarič.

248

Foto: Klementina Lindič
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PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI TER BOŽIČNO NOVOLETNI
PROSLAVI
Na prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti sta prav tako sodelovala šolska pevska zbora in ansambel
pod vodstvom Slavice Cvitanič. Predstavili smo se s pesmijo Za Slovenijo živim s solistko Tjašo Erjavec. Na
koncu prireditve smo zapeli seveda tudi našo šolsko himno.

Foto: Klementina Lindič
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NASTOP NA PRIREDITVI V SPOMIN NA PADLE PRI TOPLAKOVI DOMAČIJI
4. februarja je potekala pri Toplakovi domačiji spominska slovesnost ob obletnici bojev med NOB. Slovesnost poteka vsako leto v spomin na padle partizane pri Toplakovi domačiji. Te slovesnosti smo se udeležili
tudi učenci naše šole in s krajšim programom obeležili ta dogodek. Tako so člani pevskega zbora zapeli pesem
V temnem gozdu ob tabornem ognju, flavtistki sta zaigrali pesem Padel je padel mlad partizan, recitatorka
pa je prebrala pesem Prečuden cvet je v grapi črni. Klemen Podgoršek je zaigral na harmoniko pesem Hej
brigade hitite. Vse skupaj pa je vodila zborovodkinja Slavica Cvitanič.

Foto: Mateja Matjašič

NASTOP NA REGIJSKEM TEKMOVANJU FLL.
V soboto, 5. januarja 2013, je v gorišniški večnamenski dvorani potekalo osnovnošolsko regijsko tekmovanje v FLL. Na otvoritvi tekmovanja je zapela šolska skupina ob spremljavi ansambla Šolsko himno pod
vodstvom Slavice Cvitanič.
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Foto: Klementina Lindič
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PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku je dodal svoj pevski prispevek k prazničnemu vzdušju mladinski pevski zbor naše osnovne šole pod taktirko zborovodkinje Slavica Cvitanič z umetno pesmijo Zapojmo pesem, ki jo je napisal R. Gobec. Otroški pevski zbor pa je zapel ob klavirski spremljavi prof. Eve Štraus
- Cigansko siroto, ki jo je napisal R. Gobec. V nadaljnjem sporedu proslave se je še dvakrat predstavil šolski
ansambel s pevci. Zapeli so O Vrba in pa Siva pot. Solistka je bila Tjaša Erjavec. Proslavo pa smo zaključili s
Šolsko himno, ki jo je ob spremljavi ansambla zapel združeni pevski zbor naše osnovne šole.
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Foto: Klementina Lindič

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV V MARKOVCIH
Spet smo se imenitno predstavili na območni reviji otroških pevskih zborov v Markovcih. Zapeli smo naslednje pesmi: Ljudsko v priredbi Dominika Cvitaniča – Jaz mam pa konjča belega; ponarodelo v priredbi
Radovana Gobca – Ciganska sirota in Tomaža Habeta – Počakaj, odrasti. Za instrumentalno spremljavo sta
poskrbela na koncertni harmoniki Dominik Cvitanič, mag. muz., na klavirju pa Eva Štraus, prof. klavirja.
Zborovodkinja pa je bila Slavica Cvitanič.

Foto: Marjan Vrtič
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NASTOP OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA, MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA in ŠOLSKEGA ANSAMBLA NA PRIREDITVI EVROPA V ŠOLI
Gorišniški osnovnošolci so pod vodstvom mentorjev predstavili rezultate mednarodnega natečaja Evropa v
šoli. Predstavitev so organizirali skupaj z dijaki ormoške in ptujske gimnazije. Na prireditvi so zapeli pevci
OPZ in MPZ Slovensko in Šolsko himno ob spremljavi šolskega ansambla. Učenki glasbene šole pa sta
zaigrali na violino in violo še Evropsko himno. To sta bili Eva Vogrinec in Anemari Koletnik.

Foto: Simona Meznarič

NASTOP NA PRIREDITVI ZA MAMICE
Vrtec Gorišnica je člane izbirnega predmeta Glasbena dela povabil, da smo spremljali na njihovi prireditvi
za mamice otroški pevski zborček, ko so zapeli dve ljudski pesmici: Jaz imam pa goslice in Zelena dolina.

RADI BI VAM ZAPELI
V nedeljo, 7. 4. 2013, je Ženski pevski zbor Gasilske zveze Gorišnica organiziral prireditev »Radi bi vam
zapeli«.
Na prireditvi je sodeloval tudi otroški pevski zbor pod vodstvom Slavice Cvitanič. Zapeli so tri pesmi: ljudsko: Jaz pa grem na zeleno travco, ljudsko v priredbi Dominika Cvitaniča: Jaz mam pa konjča belega ter
ponarodelo v priredbi R. Gobca: Ciganska sirota. Za instrumentalno spremljavo sta poskrbela Eva Štraus,
prof. klavirja, in na koncertni harmoniki Dominik Cvitanič, mag. muzike.
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Foto: Marjan Vrtič

LETNI KONCERT
ZAPOJMO PESEM, KI LE MLADOST JO ZNA - takšen naslov je nosila nedeljska prireditev, ki so jo
pripravili pevci OPZ, MPZ in člani Orffovega ansambla. Pod vodstvom zborovodkinje Slavice Cvitanič
so zapeli člani obeh pevskih zasedb. Za instrumentalno spremljavo so poskrbeli člani šolskega ansambla in
člani Orffovega ansambla. Na koncertni harmoniki je pevce spremljal Dominik Cvitanič, mag. muzike., na
klavirju pa Eva Štraus, prof. klavirja.
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Zapeli smo tudi na koncertu v Gorišniški kulturni dvorani

Orffov ansambel

Foto: Klementina Lindič
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OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV V PTUJU
V Ptuju, v osnovni šoli Mladika, je potekala revija mladinskih pevskih zborov, katere se je udeležil tudi
mladinski pevski zbor OŠ Gorišnica. Zapeli so pod vodstvom Slavice Cvitanič naslednje pesmi: R. Gobec:
Zapojmo pesem, B. Jež: Veter in J. Jež: Moj očka. Zbore je strokovno ocenjevala Danica Pirečnik.

Foto: Langerholc

PEVCI OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA GORIŠNICA SO DOSEGLI ZLATO PRIZNANJE NA
REGIJSKEM TEKMOVANJU V PTUJU
V soboto, 18. maja 2013, je potekalo v Gimnaziji Ptuj regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih
zborov Štajerske in Pomurja. Na tej manifestaciji je sodelovalo 18 zborov iz omenjene regije. Od tega je
bilo 15 otroških zborov in 3 mladinski. Kdo pa je sploh lahko zapel na tem tekmovanju? Tekmujejo lahko
otroški, mladinski, dekliški, fantovski in mešani mladinski zbori, ki so se udeležili državnega tekmovanja v
Zagorju ob Savi 2012, Attacce 2012, bili izbrani na regijski nivo v sezoni 2011/2012 ali pa so jih strokovni
spremljevalci za udeležbo predlagali na območnih revijah v sezoni 2012/2013 . Po pravilniku, ki je veljal za
tekmovanje, je moral vsak zbor predstaviti eno slovensko ljudsko pesem v originalni obliki ali v priredbi,
eno pesem slovenskega skladatelja in 1 ali 2 pesmi po lastni izbiri. Gorišniški pevski zbor, ki poje že vrsto
let pod vodstvom zborovodkinje Slavice Cvitanič, se nam je predstavil z naslednjim programom: Dominik
Cvitanič, prir. ljudske: Jaz mam pa konjča belega, Radovan Gobec, prir. ponarodele: Ciganska sirota in Vitja
Avsec: Burja. Žirija, v sestavi Majda Hauptman, Katja Gruber in Damjan Močnik, predsednik, je ocenjevala
tehnično pripravljenost zbora, muzikalnost, tehtnost sporeda … Pevski zborček je zapel ob inštrumentalni
spremljavi Eve Štraus na klavirju in Dominika Cvitaniča, mag. muzike, na koncertni harmoniki.
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… Pevski zborček je zapel ob inštrumentalni spremljavi Eve Štraus na klavirju in Dominika Cvitaniča,
mag. muzike, na koncertni harmoniki.

Foto: Langerholc

Zapeli smo: D. Cvitanič: Jaz mam pa konjča belega, R. Gobec: Ciganska sirota (solista: Žan Luka Kolarič
in Barbara Prelog).
ZBOROVSKI BOOM
Maribor - Staro tribuno Ljudskega vrta so danes praktično do zadnjega kotička napolnili mladi pevci - na
mariborskem nogometnem stadionu je namreč potekal Zborovski boom, na katerem je skupaj zapelo čez
4700 osnovnošolcev.
Ta edinstveni glasbeni dogodek se je prvič odvil ob koncu lanskega šolskega leta na Trgu Leona Štuklja, kjer
je pelo 1400 otrok iz 36 osnovnih šol mariborsko-ptujske regije. Letos pa so množični skupni zbor sestavili
otroci iz več kot 150 osnovnih šol iz cele Slovenije, zaradi tako velike udeležbe pa so za prizorišče Zborovskega booma izbrali stadion Ljudski vrt.
»Glavni namen dogodka je prispevati k dvigu kakovosti mladinskega zborovskega petja in motivirati otroke
za petje v šolskih zborih,« je povedala dr. Inge Breznik z mariborske enote Zavoda RS za šolstvo, ki je koordinator dogodka. Med cilji je omenila še domovinsko vzgojo, saj so šolarji - v Ljudskem vrtu jih je spremljal
big band orkester slovenske vojske - peli le slovenske pesmi, nekatere tudi triglasno.
»Ostanite na poti glasbe, saj preko nje razvijate kreativnost in domišljijo,« je pevce na tribuni nagovorila
dr. Breznikova. Na stadionu se je zbralo tudi kar nekaj poslušalcev, ki so množičen zbor večkrat nagradili z
aplavzom.
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Foto: Mateja Kelenc
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ZAKLJUČNA PROSLAVA
V petek, 21. 6. 2013, se je odvijala v šolski telovadnici zaključna prireditev v počastitev dneva državnosti. Na
tej prireditvi je zapel tudi združeni pevski zbor osnovne šole Gorišnica. V začetku so zapeli Himno, kot drugo točko pa pesem Rastejo trave in misli v priredbi Habeta. Obe skladbi je na klavirju spremljal Aleš Pevec.
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Za konec prireditve pa se je predstavil gledalcem še učiteljsko – delavski pevski zbor, ki so ga sestavljale vzgojiteljice, učitelji, kuharice, čistilke in hišnik. Zapel je pesem Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, ob spremljavi
učiteljskega ansambla.

Mladinski in otroški pevski zbor na zaključni proslavi

Pevski zbor delavcev OŠ Gorišnica s svojo zborovodkinjo Slavico Cvitanič
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Kako sem doživljala Slavico kot sodelavko? Sem velika ljubiteljica zborovskega petja, koncertov, slovenskega gledališča in nasploh kulturnih prireditev. Zelo rada imam otroke in svoje delo – poučevanje. Slavica to ve, zato
me je povabila za spremljevalko otroškemu pevskemu, saj sem mnogo let spremljala šolski zbor na tekmovanja,
gostovanja, koncerte, piknike ob zaključku leta, izlet v Gardaland, kopalni dan. Slavica je zelo ambiciozna in
zelo uspešna pri svojem delu. Ustvarila si je poseben ugled med pevci, učenci, sodelavci, krajani, med zborovodji v
celi Sloveniji. Vsi jo spoštujemo in cenimo. Ta njena avtoriteta in njena disciplina pri poučevanju in v zboru sta
vzgled tudi nam, cenimo jo, ker je v svoji karieri dosegla vrh. Njen zbor je dosegal vrhunske rezultate na nastopih
in tekmovanjih v Sloveniji in tujini. Njena pevska zbora: OPZ in MPZ sta zajemala skupini dvakrat po 40 učencev in še več. Vsak, ki poučuje, ve, da je za tem sistematično načrtovano delo in velika ljubezen in požrtvovalnost.
Doživljala sem jo kot večletna spremljevalka na pevskih tekmovanjih. Vedno je učence
odlično motivirala. Vsak pevec je poznal pravila. Tekmovanje PZ ni bil izlet, ves čas do nastopa so bili pevci pozorni na rdečo nit: pokazati se in odpeti z najboljšimi rezultati. Zato so tudi dosegali zlata priznanja in velike
pohvale. Slavica je svoje pevce sistematično vodila vse do nastopa. Ves čas so ji sledili s pogledom in dejanji. Kot
spremljevalka sem učence na tekmovanju prevzela z odgovornostjo. Vedno sem imela nalogo, da učence pritegnem
s pripovedovanjem pravljice, sproščanjem in igro. Vsi pevci so vedeli, da so pri pevskem zboru izbrana skupina, ki
s ponosom in pevsko nadarjenostjo, vzgledom in disciplino predstavljajo OŠ Gorišnica.
sodelavka LIDIJA LOZINŠEK, učiteljica svetnica
Slavica Cvitanič kot zborovodkinja
Slavico Cvitanič kot zborovodkinjo sem videla vedno kot zelo natančno osebo, ki je točno vedela, kaj hoče. Od nas,
tehničnega osebja, je vedno pričakovala, da je za vaje in nastope pevskega zbora vse pripravljeno do potankosti.
Nikoli nisem pomislila, da bi lahko bilo drugače. Tudi za čistočo uniform pevcev pevskega zbora je bilo potrebno
poskrbeti v šoli, le tako se je lahko ohranila kvaliteta in brezhiben izgled nastopajočih. Pevci so svojo zborovodkinjo
spoštovali in ubogali, za vsak nastop so se temeljito pripravili, zato jih je bilo lepo poslušati. Njihovo petje me je
razveselilo, razvedrilo, tudi zresnilo in privabilo kakšno solzo v oko. Veliko časa bo moralo preteči, da bo naša šola
spet dobila zborovodkinjo/zborovodjo, ki se bo lahko meril s Slavico Cvitanič.
FRANČKA CVITANIČ, sodelavka
Draga ga. Slavica, dovoli mi, da ti povem, kakšna oseba si v mojih očeh. Ne bom govorila o tem, kaj še bo, ampak
o tem, kar je že za nama. Govorila bom o tebi ne kot učiteljici, ampak o sodelavki in tudi prijateljici. Pred dvajsetimi leti sem prišla na šolo kot čistilka. Ti kot učiteljica glasbe name nisi gledala kot nekdo, ki je bolj izobražen,
ampak si takoj pokazala, da sva sodelavki. Imela sem tudi srečo, da sem delala v delu šole, kjer je bila tvoja učilnica. To je bilo v stari šoli. Tudi v novi šoli sva ostali na istem delu, tako sva se še bolj povezali. Pri vseh obveznostih
sva naši čas tudi za klepet, ko je bila tema pogovora vinograd, družina, potem so prišle na vrsto najine rože. Tukaj
sva se kar zadržali, saj krasijo tudi tvojo učilnico. Veselila si se vsakega novega cveta na tisti mali vijolici. Največ
pa sva klepetali o naših učencih, kaj se dogaja izven učilnice, saj pri tebi so bili red in disciplina na prvem mestu.
To ti je vedno uspevalo. Tukaj si blestela. Iz tvoje učilnice se niso slišale glasne besede, ampak tvoja umirjena
razlaga ali lepo ubrano petje. Ogromno si delala s pevskimi zbori, kar je vidno tudi na stenah tvoje učilnice-saj jih
krasi veliko pohval in priznanj. Povsod so sledi tvojega trdnega dela, vidi pa se tudi, da si vse delala s srcem. Čeprav
včasih na koncu z močmi pred kakšnim tekmovanjem, si v službo prišla z nasmehom na obrazu in prijazno besedo.
Od tebe sem se marsikaj naučila tudi jaz, med drugim tudi to, ko že skoraj več ne veš naprej, se ustavi, zadihaj,
nasmej in pojdi naprej. Samo naprej .
sodelavka OLGA KOZEL
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Na naši šoli »živi« učilnica, ki jo krasijo številna priznanja in pohvale z različnih tekmovanj na področju glasbenega delovanja in ustvarjanja. V tej učilnici je glasba doma. Da je temu še vedno tako, ima zasluge naša učiteljica
glasbe in zborovodkinja Slavica Cvitanič, ki jo poznam že polnih enajst let. V tem času sem jo lahko spoznala
kot učiteljico, sodelavko in prijateljico. Svoje delo je vedno opravljala z dušo in srcem, bila je zmeraj natančna
in premišljena. Sodelovala je na vseh šolskih in občinskih proslavah, udeleževala se je različnih tekmovanj, tako
doma kot v tujini, pripravljala je lastne koncerte z otroškim in mladinskim pevskim zborom, sodelovala je tudi z
lokalno skupnostjo. V svoji zagnanosti ni nikoli popuščala in ni si privoščila napak. V svoje delo je vlagala ves svoj
trud, zato si je vedno prizadevala doseči kvaliteten in zaslužen rezultat. Tudi ob najmanjših napakah ni skrivala
razočaranja. Njeno delo je njeno življenje.
sodelavka in prijateljica TIHANA BEZDROB
Spoznali sva se davnega leta 1999. Slavica je bila takrat učiteljica glasbe in je izžarevala energijo močne ženske,
ki ve, kaj hoče doseči na svoji profesionalni poti. Ob poučevanju glasbe je bila dejavna tudi s pripravami otroškega
in mladinskega pevskega zbora na številna tekmovanja, med drugim je z učenci tekmovala tudi na mednarodnih revijah in posegala po najvišjih nagradah. Skozi vsa leta najinega sodelovanja je bilo videti njeno predanost
glasbi in delu z mladimi na vsakem koraku. Pogosto sva skupaj pripravljali javne prireditve, na katerih je s svojim
glasbenim izražanjem vedno poskrbela za vrhunsko glasbeno doživetje. Malo je učiteljic, kakor je Slavica, ki svoje
delo opravljajo predano, požrtvovalno in z odgovornostjo.
sodelavka MIHAELA POPLATNIK

Ansambel, ki je bil sestavljen iz sodelavcev.
Foto: Borut Lindič
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IZREZKI IZ ČASOPISOV

Na stadionu skupaj zapelo blizu 5000 otrok DELO
Zborovski boom v Ljudskem vrtu. (Tadej Regent/Delo)
Maribor - Staro tribuno Ljudskega vrta so danes
praktično do zadnjega kotička napolnili mladi
pevci - na mariborskem nogometnem stadionu je
namreč potekal Zborovski boom, na katerem je
skupaj zapelo čez 4700 osnovnošolcev.
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Ta edinstveni glasbeni dogodek se je prvič odvil ob koncu lanskega šolskega leta na Trgu Leona Štuklja, kjer
je pelo 1400 otrok iz 36 osnovnih šol mariborsko-ptujske regije. Letos pa so množični skupni zbor sestavili
otroci iz več kot 150 osnovnih šol iz cele Slovenije, zaradi tako velike udeležbe pa so za prizorišče Zborovskega booma izbrali stadion Ljudski vrt.
»Glavni namen dogodka je prispevati k dvigu kakovosti mladinskega zborovskega petja in motivirati otroke
za petje v šolskih zborih,« je povedala dr. Inge Breznik iz mariborske enote Zavoda RS za šolstvo, ki je koordinator dogodka. Med cilji je omenila še domovinsko vzgojo, saj so šolarji - v Ljudskem vrtu jih je spremljal
big band orkester slovenske vojske - peli le slovenske pesmi, nekatere tudi triglasno.
»Ostanite na poti glasbe, saj preko nje razvijate kreativnost in domišljijo,« je pevce na tribuni nagovorila
dr. Breznikova. Na stadionu se je zbralo tudi kar nekaj poslušalcev, ki so množičen zbor večkrat nagradili z
aplavzom.
Med gosti drugega Zborovskega »booma«, ki je bil hkrati tudi uvodno dejanje letošnjega Festivala Lent (ta
se uradno začne jutri), je bil tudi predsednik države Borut Pahor, pevcem na tribuni dejal, da so pripravili
»najbolj imenitno kuliso, kar jih je danes v Sloveniji«. Ob tem se je pohvalil, da tudi sam ni »čisto brez posluha«.
Množico šolarjev je pozdravil tudi mariborski župan Andrej Fištravec, ki je v vročem dnevu izrazil upanje,
da bo v Mariboru »vsak prišel vsaj do ene kepice sladoleda«. S približno enournim glasbenim nastopom, ki
je navdušil poslušalce, so si vsi pojoči šolarji sladoled več kot zaslužili.

Ne izpusti nobenega povabila
svoje ljubljene osebe!
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VEČER
FOTO: V Mariboru Zborovski boom s 5000 otroki
V Mariboru so tudi ob letošnjem zaključku šolskega leta zadoneli glasovi več tisoč otrok. Letos so k sodelovanju v Zborovskem boomu povabili mladinske pevske zbore iz osnovnih šol celotne Slovenije in
po navedbah organizatorjev je na stadionu Ljudski vrt skupaj zapelo 5000 otrok iz 160 osnovnih šol.

Foto: Marko Vanovšek

Glasbeni dogodek »Zborovski boom« 2013 se je začel danes ob 13. uri kot najava skorajšnjega začetka
Festivala Lent. Koordinator dogodka je Zavod RS za šolstvo, kjer so med cilje projekta navedli motivacijo
otrok za petje v šolskih zborih, razvijanje čustvene inteligence otrok ter njihovih socialnih veščin, pa tudi
domovinsko vzgojo, saj se bodo pele le slovenske pesmi.
Lani se je ta dogodek odvil prvič, s tem da je na zadnji šolski dan na Trgu Leona Štuklja v Mariboru pelo
1400 otrok iz 36 osnovnih šol mariborsko-ptujske regije. Letos so k sodelovanju povabili osnovnošolske
mladinske pevske zbore iz celotne Slovenije. Po napovedih je sodelovalo 160 osnovnih šol s 5000 otroki in
320 učitelji spremljevalci.
Petje otrok je spremljal big band orkester slovenske vojske z dirigentom Rudolfom Strnadom, dirigirali pa
so tudi osnovnošolski učitelji glasbe. Med gosti je bil tudi predsednik države Borut Pahor, ki je prevzel častno pokroviteljstvo nad dogodkom.
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Zborovski boom s 5000 otroki - RADIO KRKA
Letos so k sodelovanju v Zborovskem boomu povabili mladinske pevske zbore iz osnovnih šol celotne
Slovenije in po navedbah organizatorjev bo na stadionu Ljudski vrt skupaj zapelo 5000 otrok iz 160
osnovnih šol.
Zborovski boom

Glasbeni dogodek Zborovski boom 2013 se bo začel danes ob 13. uri kot najava skorajšnjega začetka Festivala Lent. Koordinator dogodka je Zavod RS za šolstvo, kjer so med cilje projekta navedli motivacijo otrok
za petje v šolskih zborih, razvijanje čustvene inteligence otrok ter njihovih socialnih veščin, pa tudi domovinsko vzgojo, saj se bodo pele le slovenske pesmi.
Lani se je ta dogodek odvil prvič, s tem da je na zadnji šolski dan na Trgu Leona Štuklja v Mariboru pelo
1400 otrok iz 36 osnovnih šol mariborsko-ptujske regije. Letos so k sodelovanju povabili osnovnošolske
mladinske pevske zbore iz celotne Slovenije. Po napovedih bo sodelovalo 160 osnovnih šol s 5000 otroki in
320 učitelji spremljevalci.
Petje otrok bo spremljal big band orkester slovenske vojske z dirigentom Rudolfom Strnadom, dirigirali pa
bodo tudi osnovnošolski učitelji glasbe. Med gosti bo predsednik države Borut Pahor, ki je prevzel častno
pokroviteljstvo nad dogodkom, vabilo pa sta sprejela tudi oba bivša predsednika, Danilo Türk in Milan
Kučan. Otroke bosta nagovorila smučarka Tina Maze in raper Zlatko.
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ŠOLSKO LETO 2013 – 2014
Z OTROŠKIM PEVSKIM ZBOROM NA 10. OBLETNICO BIBLIOBUSA
V petek, 13 . 9. 2013, smo se pevci otroškega pevskega zbora z avtobusom odpeljali na 10.
obletnico bibliobusa v ptujsko knjižnico Ivana Potrča. Zraven nas so se peljali še otroški pevski
zbor OŠ Markovci in OŠ Cirkulane - Zavrč. Vsi smo bili zelo nestrpni, saj smo imeli najprej
pevsko vajo, nato pa še nastop. Vadili smo kar štiri pesmice, bile so zelo zabavne, zato se jih
je bilo lahko naučiti. Na nastopu nam je dirigirala zborovodkinja Jasna Drobne. Na pevski
vaji smo ponavljali pesmi, morali smo se postaviti, veliko smo se smejali in se zabavali. Zborovodkinja Jasna je bila zelo prijazna in odlična zborovodkinja. Med vajami in nastopom smo
imeli čas za malico. Dobili smo odlično pico in sok. Ko smo se najedli, smo imeli še nekaj
časa, da smo se pripravili na nastop, ki se je hitro bližal. Zapeli smo zunaj, pred bibliobusom.
Ni nas bilo strah, zato smo zapeli veselo, zelo glasno in poskočno. Spoznali smo tudi gospo
Tjašo, ki dela v bibliobusu. V svojem nagovoru je povedala, kaj so menili učenci osnovnih šol
o bibliobusu. Mnenja so bila zelo pohvalna, vesela in nekatera zelo smešna. Prireditev se je
končala, nas pa je čakalo presenečenje. Dobili smo sestavljanko bibliobusa. Zelo smo bili veseli
in navdušeni in hkrati počaščeni, da smo lahko zapeli na tej prireditvi.
Hana Kolarič, 5. A

Foto: Jakob Feguš
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KULTURNA ŠOLA V KATEGORIJI SREDNJE VELIKIH ŠOL JE OŠ GORIŠNICA
V petek, 20. septembra 2013, je v Cerkljah na Gorenjskem pod okriljem Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti potekala slovesna razglasitev najbolj kulturne šole letošnjega leta.
O nosilkah naziva je presojala strokovna komisija, ki je pregledala in ocenila obšolske kulturne dejavnosti na
šolah, ki so se prijavile na razpis. Prireditev s podelitvijo nazivov, katere se je udeležil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport, Jernej Pikalo, je potekala v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika.
Med 53 osnovnimi šolami, ki so si prislužile naziv kulturna šola, je bila tudi OŠ Gorišnica. OŠ Gorišnica
je bila med vsemi šolami največkrat nominirana šola in hkrati dobila tudi največ nazivov. Eden izmed njih
je priznanje za izjemne dosežke na področju filma in videa. Na šoli deluje zelo uspešen filmski klub pod
mentorstvom Boštjana Rihtarja, ki je zrežiral ogromno filmov, s katerimi so se predstavili doma in v širši
okolici. Njihova srečanja imajo tudi mednarodni prizvok, saj se tekmovanj udeležujejo filmarji iz sosednjih
držav. Na srečanjih najmlajših filmskih ustvarjalcev Slovenije in mednarodnem filmskem festivalu Zlati klas
pa posegajo po najboljših in najvidnejših priznanjih.
Naslednje priznanje je OŠ Gorišnica prejela za dolgoletno uspešno delo in izjemne dosežke na področju
zborovske in glasbene dejavnosti. Zborovsko petje ima na osnovni šoli najdaljši čas delovanja. Učenci v
mladinskem in otroškem pevskem zboru pod vodstvom Slavice Cvitanič prepevajo že 28 let. Njihova pevska
zbora že leta in leta nizata uspeh za uspehom. Redno se uvrščajo na regionalna, državna in mednarodna
tekmovanja, domov pa prinašajo sama žlahtna priznanja. Z regijskih tekmovanj imata zbora šest zlatih priznanj, eno zlato priznanje z odliko, z državnih pa kar šest zlatih in eno bronasto priznanje. Na mednarodnih
tekmovanjih so osvojili eno zlato, štiri srebrne in eno bronasto medaljo.
Kot zadnje, najvišje priznanje, pa si je OŠ Gorišnica pridobila naziv Kulturna šola leta v kategoriji srednje
velikih šol. To priznanje šola v celoti opravičuje, saj je izjemno uspešna v celi paleti kulturno umetniških
dejavnostih. Poleg njihovega celovito usmerjenega kulturnega koncepta Popestrimo šolo, ki združuje novinarstvo, foto ustvarjanje in multimedijo, so v zadnjih letih še posebej razširili in okrepili tudi gledališko in
plesno dejavnost. Povezali so se z okoliškimi društvi oziroma njihovimi sekcijami. Na šoli je tudi zelo živo
spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine. V zvezi s tem potekajo raziskave na temo šege in navade ter
ljudska in sodobna glasba v domačem kraju. So ena izmed redkih šol, ki ima pod delnim okriljem Prosvetnega društva Ruda Sever Gorišnica tudi mlajšo tamburaško skupino. Vseh dosežkov, uspehov in volje za delo
na kulturnem področju pa ne bi bilo brez podpore vodstva šole, celotnega kolektiva, ki aktivno sodelujejo
pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi prireditev.
Klementina Lindič
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Prejela sem državno priznanje za večletno uspešno delo na področju glasbene umetnosti.
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DNEVNIK
Mladi bodo preplavili oder
Vir / Avtor: im
6. december 2013 (nazadnje spremenjeno: 0:00 6. december 2013)
Oznake: Potujoča muzika
Ne iščimo v glasbi le oblikovne popolnosti in poustvarjalne lepote, raje spodbujajmo solidarnost, mir in razumevanje, je središčna misel svetovnega dneva zborovskega petja. Praznujemo ga od leta 1991, vsako drugo
nedeljo v decembru.

Na velikem skupnem koncertu ob svetovnem dnevu zborovskega petja bo glasove združilo več kot 500 mladih pevcev trinajstih zborov iz vse Slovenije. (Foto: arhiv JSKD)

Več kot 500 mladih pevcev iz trinajstih zborov iz vse Slovenije že dalj časa pridno vadi za veliki skupni
koncert ob svetovnem dnevu zborovskega petja, ki bo v nedeljo ob 18. uri na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma. Sprva so vadili vsak zase, nato pa sta imela novembra po dva zbora iz vsake regije skupno
vajo. Vsi skupaj se bodo prvič srečali na dopoldanski vaji na dan koncerta, kjer bo glavni izziv vseh vpletenih
uglasiti in ukrotiti vso to množico glasov, napovedujejo organizatorji. Koncert združenih mladinskih zborov
pod imenom Potujoča muzika Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) organizira že drugič; želijo si, da
bi to postal tradicionalni bienalni dogodek. Poudarjajo še, da je nastop na velikem odru nagrada najboljšim
zborom in hkrati spodbuda slovenskim skladateljem, da za to priložnost napišejo novo delo.
V Sloveniji v treh profesionalnih, 1100 ljubiteljskih ter še 780 otroških in mladinskih zborih prepeva več
kot 64.000 pevcev. Kljub priljubljenosti zborovskega petja pri nas je nekoliko manj zanimanja za mladinske
zbore. O koncertu združenih mladinskih zborov so se začeli pogovarjati pred tremi leti na državnem tekmo277

vanju otroških in mladinskih zborov v Zagorju ob Savi. Ugotavljali so, da mladinski zbori delujejo v čedalje
težjih razmerah; zaradi obilice izbirnih predmetov, ki jih imajo mladi v šoli, zborovodje zelo težko organizirajo skupne vaje in potem običajno vadijo le z nekaj pevci ter izbirajo lahkotnejšo literaturo. Prišli pa so
do sklepa, da lahko takšen gigantski zborovski dogodek vendarle zbudi zanimanje pri mladih. Navsezadnje
druženje v zborih spodbuja občutke pripadnosti, ob petju pa tudi ustvarjalnosti. Pravzaprav sta po tej debati
nastali dve prireditvi, poleg Potujoče muzike še množični zborovski BOOM v Mariboru, ki naj bi ravno tako
populariziral petje in slovensko zborovsko literaturo.
Na nedeljskem koncertu bodo mladim grlom dirigirali Damijan Močnik, Tomaž Pirnat in Matjaž Vehovec, na odru pa se jim bodo pridružili še pianist Tadej Horvat, Slovenski tolkalni ansambel StoP in trobilci
Orkestra Slovenske vojske. Potujoča muzika pa očitno v nedeljo še ne bo izzvenela, saj namerava JSKD novo
naročeno zborovsko literaturo izdati tudi v notni obliki. Im
Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila še Mateji Kuharič, Jani Kovačec, Marku Horvatu in Nini Tomažič, ki so tri dni v počitnicah prišli na moje povabilo v šolo, kjer so pridno pripravljali vsak svoj glas za
prireditev z naslovom Potujoča muzika.
Objava v JSKD Ptuj
POTUJOČA MUZIKA
Ljubljana, Gallusova dvorana Cankarjevega doma, nedelja, 8. december 2013, ob 18.00
Množični koncert izbranih mladinskih zborov Slovenije v počastitev svetovnega dneva zborovskega petja pod
častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja.
Skupaj bo zapelo približno 500 pevcev in bodo enakomerno zastopani iz vseh regij Slovenije. Prijeten
program bo pretežno sestavljen iz del slovenskih avtorjev. Za to priložnost je nastalo tudi osem novih skladb
oz. priredb, ki bodo na koncertu doživele krstno izvedene. Ob koncertu bo izšla tudi notna zbirka z 20 novi
izvirnimi skladbami, pesmimi ali priredbami za mladinske zbore.
Spored in nastopajoči: www.jskd.si/glasba/zborovska/prireditve_zborovska/potujoca_muzika/2013/program_%20potujoca_muzika_13.htm

MNOŽIČNI KONCERT IZBRANIH MLADINSKIH ZBOROV SLOVENIJE V POČASTITEV SVETOVNEGA DNEVA ZBOROVSKEGA PETJA
»V glasbi ne iščemo le oblikovne popolnosti in ustvarjalne lepote, raje spodbujajmo solidarnost, mir in razumevanje,« je osrednja misel svetovnega dneva zborovskega petja.
V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma je v soboto, 8. decembra 2013, potekal koncert izbranih zborov iz
vse Slovenije. Kar 500 mladih pevcev je ubrano zapelo na tej manifestaciji, posvečeni 22. svetovnemu dnevu
zborovskega petja, ki ga praznujemo 11. decembra.
Med trinajst izbranih zborov, ki so lahko sodelovali na tem velikem državnem projektu, je bil že drugič
povabljen tudi mladinski pevski zbor iz osnovne šole Gorišnica, ki ga že vrsto let zelo uspešno vodi zborovodkinja Slavica Cvitanič. Na prireditvi sta bila slavnostna govornika minister za kulturne dejavnosti dr.
Uroš Grilc ter mag. Igor Teršar iz JSKD – ja, ki je v svojem nagovoru poudaril, da je koncert namenjen
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mladinskim zborom Slovenije, ki veliko doprinesejo k razvoju zborovske dejavnosti in so most do odličnih
dosežkov odraslih zborov.
Za ta letošnji koncert Potujoče muzike je bilo napisanih 10 triglasnih skladb. Od tega tri slovenske novitete,
ostale skladbe pa so bile priredbe znanih slovenskih in tujih uspešnic, ki so bile tudi prvič izvedene. Za uvod
so se morali pevci naučiti še šest kolednic, ki so jih izvajali na začetku, ko so prihajali na oder.
Ob tej priložnosti je izšla tudi nova notna zbirka z naslovom Potujoča muzika, v kateri so zbrane vse novite s
koncerta in tudi druge skladbe, ki so nastale izpod peresa slovenskih skladateljev in še niso nikjer objavljene.
»Petsto pevcev, oblečenih v majice pastelnih barv, je stopilo na stopnice za pevski zbor v Galussovi dvorani
Cankarjevega doma. Ves dopoldan in popoldan so potekale vaje in generalka za veliki dogodek, ki je bil
napovedan za 18. uro.
Pevci so morali kar pošteno poprijeti za delo, saj smo note za koncert dobili šele konec junija. V dveh mesecih naučiti tako obsežen program, pa ni ravno enostavno. Izvedla sem intenzivne vaje v počitnicah, ko so mi
priskočili na pomoč Jana Kovačec, Nina Tomažič in Marko Horvat, da smo lahko delali ločeno po glasovih.
Ugotovila sem, da otroci zmorejo več, kot si mi predstavljamo. Za to njihovo pripravljenost za delo se jim še
posebej zahvaljujem,« je povedala njihova zborovodkinja.

Foto: Marjan Vrtič
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Tako je bila polna mladih, navdušenih pevcev Gallusova dvorana v Cankarjevem domu

Sodelujoči smo prejeli priznanja in šopke v znak zahvale s strani organizatorja
Foto: Eržen
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MLADI PELI PRED
RAZPRODANO
GALLUSOVO
DVORANO
CANKARJEVEGA
DOMA
V nedeljo, 8. 12. 2013, je v
počastitev svetovnega dneva
zborovskega petja pred
razprodano Gallusovo
dvorano Cankarjevega doma
skupaj nastopilo približno
500 mladih pevk in pevcev iz
vse Slovenije. Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti (JSKD)
se je namreč že drugič
odločil v projektu Potujoča
muzika združiti najboljše
mladinske zbore, ki so se v
zadnjih dveh letih še posebej
izkazali. Ta edinstveni
koncert je bil del množice
prireditev, ki so se v
počastitev svetovnega dneva
zborovskega petja zvrstile po
svetu, in največja temu
namenjena prireditev v
Sloveniji.
JSKD je množični koncert prvič organiziral pred dvema letoma in
si bo prizadeval, da bi ta postal tradicionalna bienalna pripreditev
in nagrada za najboljše mladinske zbore.
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PODELITEV ŽGEČEVIH PLAKET
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SIMFONIČNA GLASBA NA FILMSKEM PLATNU
V torek, 5. novembra 2013, smo odšli učenci, ki obiskujemo izbirni predmet glasbena dela in glasbeni
projekt, na koncert z naslovom »Simfonična glasba na filmskem platnu«. Koncert je potekal v Cankarjevem
domu. Šli smo z namenom, da si pridobimo čudovito izkušnjo in prepričana sem, da se nam je ta dogodek
vsem vtisnil v spomin.
Prireditev je bila namenjena mladim, ampak program je bil zares izvrsten, zato sem prepričana, da so v njem
uživali tudi starejši. Organizator koncerta je bila Glasbena mladina Slovenije. Nastopajoči so bili: Filharmonični orkester Slovenije, ki ga je vodil dirigent Simon Krečič, in sopranistka Martina Burger. Scena koncerta
je bila zanimiva. Na odru je bil filharmonični orkester, dirigent je dirigiral na višje postavljeni podlagi, iz
stropa pa je viselo veliko platno, na katerem so se predvajali izseki iz različnih filmov. Koncert je bil sestavljen
tako, da je bilo veliko različnih vstopanj žive glasbe k posnetkom iz filmov. Tako smo tudi spoznali, kako
velik pomen ima glasba v filmu. Prireditev je vodil Blaž Šef. Njegovo povezovanje mi je bilo zelo všeč, saj je
vodil na duhovit način, poleg tega pa nam je povedal veliko novih, koristnih informacij o zgodovini filma.
Prireditve se je udeležilo veliko ljudi, večina so bili učenci in mladi iz drugih šol. Gallusova dvorana lahko
sprejme malo manj kot 1500 obiskovalcev brez dodatnih sedežev, zato predvidevam, da je bilo okrog 700
gledalcev. Dve točki sta se mi še posebej vtisnili v spomin. To sta bili Adagio za godala iz filma Človek slon
in Čarovnikov vajenec iz risanega filma Fantazija 2000. Točka Čarovnikov vajenec iz risanega filma Fantazija
2000 mi je bila všeč zato, ker je risani film narejen po glasbi. Poleg tega pa je bilo za ta risani film potrebnih
več kot 7.000 risb, ki so bile narisane ročno, zato zelo cenim delo ljudi, ki so to ustvarili. Na odru sem opazila
veliko inštrumentov, in sicer: violine, viole, violončela, kontrabase, flavte, oboe, klarinete, fagote, rogove,
trobente, pozavne, tube, timpane, različna tolkala in harfo. Največ programa je vsekakor izvedel Filharmonični orkester Slovenije. Po slovesno končani prireditvi smo si imeli še možnost ogledati in slišati ogromne
orgle, ki so največje v Sloveniji. Mislim, da je bil koncert zares odličen. To je bila moja prva izkušnja, da
sem si ogledala tovrstno prireditev in bila sem navdušena. Ob vsaki poslušani skladbi sem občutila različno zgodbo in spoznala, da je v bistvu glasba tista, ki da dobremu filmu žar. Poleg tega pa je v vsak koncert
vloženega veliko truda, vaj in dela. Lahko povem samo to, da si v življenju želim čim več tako edinstvenih
izkušenj, kot je bila ta.
Jana Rajh Plohl
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PODPISALI SMO EKO LISTINO
V sredo, 20. 11. 2013, smo imeli v šoli prireditev, na kateri smo podpisali Eko listino. Zbor je vodil Marko
Horvat, ki je opravljal pripravništvo pri učiteljici Slavici Cvitanič.

Foto: Klementina Lindič

FILMSKI FESTIVAL
6. december 2013. Člani MPZ so zapeli Šolsko himno.

NASTOP OPZ V MURETINCIH
18. 12. 2013 smo zapeli na Božičnem koncertu v Muretincih. Spremljal nas je Marko Horvat na kitari.
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NASTOP MPZ, OPZ IN ORFFOVEGA ANSAMBLA NA ŠOLSKI PROSLAVI OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI TER NOVOLETNI PRIREDITVI
V ponedeljek, 23. 12. 2013, smo zapeli na šolski proslavi člani MPZ, OPZ in Orffovega ansambla pod vodstvom zborovodkinje Slavice Cvitanič. Na klavirju je zbor spremljal Aljaž Zorko, na kitari in kontrabasu pa
Marko Horvat. Marko je tudi naredil priredbo za pesem Naj sneži.
Zapeli smo: Slovensko himno, Naša republika praznik slavi, Božični zvončki in Naj sneži.
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Foto: Klementina Lindič

Foto: Klementina Lindič
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ZAPELI SMO PRI TOPLAKOVI DOMAČIJI
4. februarja, na dan ko se spomnimo napada Nemcev na partizane pri Toplakovi domačiji, smo tudi letos
zapeli na tej prireditvi pod vodstvom Slavice Cvitanič tri partizanske pesmi.
PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo učenci in učitelji v sodelovanju z Občino Gorišnica pripravili proslavo. Zapeli smo splet pesmi z naslovom Gremo v kino. Za inštrumentalno spremljavo sta poskrbela Aleš
Pevec in Marko Horvat. Zbor pa je vodila Slavica Cvitanič.

Foto: Borut Lindič
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Foto: Klementina Lindič

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV V GIMNAZIJI PTUJ
19. marca je potekala v gimnaziji v Ptuju revija otroških pevskih zborov, na kateri se je predstavilo v dveh
delih kar 17 zborov. V drugem delu revije je zapel tudi gorišniški pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje
Slavice Cvitanič. Ob klavirski spremljavi prof. Eve Štraus so zapeli Satnerjevo: Pomlad na vrbi, Habetovo: Ko
bom velik, ob spremljavi na koncertno harmoniko Dominika Cvitaniča pa Ena ptička priletela.
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NASTOP OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA V MURETINCIH
20. marca je zapel otroški pevski zbor na prireditvi za mamice v Muretincih. Zapeli so tri pesmi ob spremljavi
koncertne harmonike, ki jo je igral Dominik Cvitanič. Zborovodkinja pa je bila Slavica Cvitanič.
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR JE ZAPEL NA OTVORITVI MEDNARODNE DELAVNICE GRUNDVIG NA LJUDSKI UNIVERZI V PTUJU
Mladinski pevski zbor OŠ Gorišnica je pod vodstvom Slavice Cvitanič in ob spremljavi Dominika Cvitaniča zapel na otvoritvi mednarodne Grundvig delavnice Key – Knowing me – knowing us na Ljudski
univerzi na Ptuju. Z vrhunskim glasbenim vložkom so dogodku dodali svečanost in odličnost.
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PESEM NAS POVEZUJE
Tako so mladi pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora OŠ Gorišnica naslovili letošnji letni
koncert, ki je bil v nedeljo popoldan v gorišniški kulturni dvorani.
Nedeljski koncert je potekal pred polno dvorano zvestih poslušalcev, ki s svojo prisotnostjo vedno počastijo
njihove nastope. Osrednji del koncerta so oblikovali pevci otroškega pevskega zbora, ki imajo v tem šolskem
letu že za seboj nastop na območni reviji pevskih zborov v Ptuju ter dva tematska koncerta. Za nastop na
letnem koncertu so izbrali pet zahtevnih skladb, ki so jih odpeli mladi pevci ob spremljavi Eve Štraus na
klavirju in Dominika Cvitaniča na koncertni harmoniki.
Nato so se, prav tako pod vodstvom zborovodkinje Slavice Cvitanič, predstavili še pevci Mladinskega pevskega zbora z izbranimi sedmimi skladbami, ki so jih prepevali že na Potujoči muziki, državni reviji izbranih
mladinskih pevskih zborov v decembru 2013, v Cankarjevem domu. Za konec koncerta pa so mladi pevci
zapeli še skupno pesem Gremo v kino, ki sta jo spremljala Aleš Pevec, na klavirju, in Marko Horvat na bas
kitari. Med obema zborovskima nastopoma pa so se predstavili še člani Orffovega ansambla, ki so zaigrali
dve pesmi iz svojega repertoarja. Prireditev sta povezovala Miha Vesenjak in Zala Vogrinec. Na prireditvi se je
zborovodkinja Cvitaničeva poslovila tudi od devetošolk, ki so v zboru prepevale sedem let. Ravnatelj Milan
Šilak in pomočnica ravnatelja, Dragica Petrovič, pa sta jim podelila priznanja.
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SLAVICA CVITANIČ, mentorica za strokovno delo in za življenje
Ni preteklo še veliko časa, odkar je zazvonil moj telefon. Bila je ga. Slavica Cvitanič, učiteljica in zborovodkinja,
katere ime je v zborovskih vrstah vsem zelo dobro poznano. Čeprav je bil le klic s prošnjo za klavirsko korepeticijo
otroškega pevskega zbora, na katero sem se seveda z veseljem odzval, si niti slučajno nisem mislil, da bo to najino prvo sodelovanje na glasbenem področju, nikakor pa ne zadnje. Sčasoma, ko sem končal svoje univerzitetno
izobraževanje glasbene pedagogike, me je, tako kot večino študentov pedagoške smeri, ki so se odločili svoje delo
opravljati v šoli, čakalo pripravništvo in za njim še strokovni izpit. Zavedal sem se, da bo doba pripravništva
tista, ki bo izpopolnila moje teoretično znanje, mi prinesla nove izkušnje in dala temelje, na katerih bom lahko
gradil svojo nadaljnjo poklicno pot. Odločitev, kje opravljati svoje pripravništvo, ni bila težka – želel sem si na OŠ
Gorišnica, kjer bi svoje nasvete, znanje in izkušnje z menoj v vlogi mentorice delila ga. Slavica Cvitanič. Najino
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sodelovanje je v 10 mesecih, v katerih sva sodelovala kot mentorica in pripravnik, bilo zelo uspešno – znanje in
izkušnje, ki jih je z menoj delila ga. Slavica, so bila in so še vedno zame neprecenljiva. Njena izredna redoljubnost, natančnost, pridnost in požrtvovalna delavnost so vrline, ki so me navdušile in ki sem jih vzel za svoj vzor.
Poleg tega, da je ga. Slavica učiteljica, ki jo učenci spoštujejo (spoštovanje je vrednota, ki si jo učitelj danes težko
pridobi) in cenijo, je tudi čudovita oseba, ki zna prisluhniti, se pogovoriti in se s prijatelji tudi poveseliti. Slednje
sem imel priložnost spoznati v tistih nekaj prostih minutah v času kakšne proste ure, ko sva se uspela pogovoriti
tudi o vsakodnevnih stvareh, ki sva jih poleg službenih obveznosti še rada počela. Poleg prijateljskih so se med
nama spletle tudi dobre poslovne vezi – z velikim veseljem sem sedel za klavir in zaigral spremljavo zboru, ki je
ubrano zapel. Tam, za klavirjem, sem se zelo dobro počutil, sledil sem ubranemu zborovskemu petju pod taktirko
ge. Slavice, ga občudoval in takrat niti za trenutek nisem pomislil, da bom tako zelo kmalu na njenem mestu stal
sam. Življenje se včasih obrne povsem drugače, kot človek načrtuje ali si želi. Po končanem pripravništvu in
opravljenem strokovnem izpitu sem se nameraval posloviti od šolskih klopi glasbene učilnice OŠ Gorišnica
in praktikablov Slavičinega zbora, a se je moja poklicna pot na tem mestu še ustavila. Vest, da se bo ga.
Slavica za nekaj časa poslovila od šolskih klopi in njena želja, da jo nadomestim, sta v meni zbudili mešane
občutke – strah, da je njeno delo nemogoče opravljati tako kvalitetno, žalost in sočutje ter odločnost, da
zmorem za Slavico narediti to, kar je ona naredila zame.
Na njeno delovno mesto sem stopil pred dobrim letom odločen, da bom delo, ki si ga je začrtala, nadaljeval v
skladu z njenimi cilji, željami in pričakovanji. Zavihal sem rokave in kmalu dal od sebe toliko, kot sem v tistem
trenutku lahko. Z otroškim pevskim zborom sem pripravil pesmi, ki jih je izbrala. Po nekaj mesečnem delu smo
nastopili na območni reviji otroških pevskih zborov, kjer smo dali vse od sebe in poželi naš prvi skupni uspeh. Vsi
smo vedeli, komu je bil namenjen – učiteljici, ki se je trudila in razdajala za vse nas. Danes, ko še vedno nadaljujem delo svoje mentorice, moram priznati, da je to delo vse prej kot lahko. Nadaljevati nekaj, kar je začela in
izvrstno opravljala ga. Slavica, je vse prej kot lahko, pa vendar … Tako kot do sedaj se bom tudi v bodoče, dokler
bo potrebno, po svojih močeh trudil, da bo njeno (najino) poslanstvo rodilo sadove tudi v prihodnje tako na zborovskem, kot tudi na učnem področju.
pripravnik ALEŠ PEVEC
Z gospo Slavico Cvitanič sem se prvič srečal že v osnovni šoli, saj je bila moja učiteljica glasbe. Nekoč sem jo pri
glasbenem pouku vprašal, kako to, da si lahko zapomni vsa besedila pesmic, katere je znala na pamet in smo si
jih po njenem nareku zapisovali v svoje zvezke. Spomnim se tudi, da smo si jih do tedaj zapisali že kar nekaj.
Odgovorila mi je: »Če bi ti že toliko let poučeval glasbo in prepeval, bi si jih tudi ti zapomnil.« Čeprav mi je
glasba vedno bila pri srcu, sem si takrat mislil, da se mi jih verjetno tudi nikoli ne bo treba, ne vedoč, da se bom
nekoč tudi sam odločil za ta poklic. Minilo je nekaj let in v sklopu študija glasbene pedagogike je bilo potrebno
opraviti prakso na osnovni šoli. Ni bilo slučajno, da sem obvezno prakso želel opraviti na osnovni šoli Gorišnica,
oziroma da sem za svojo mentorico izbral prav svojo bivšo učiteljico glasbe, Slavico Cvitanič, saj sem na njo in na
osnovnošolsko izobraževanje vedno nosil v prijetnem spominu. Tako se je začelo najino sodelovanje. Prve besede
svoje mentorice, potem ko se nekaj časa nisva videla, so bile: »Veseli me, da si se odločil za tako lep, a vseeno za zelo
naporen poklic.« Kot takratnemu študentu, polnemu teoretičnega znanja, se mi takrat vendarle ni sanjalo, kaj od
tega poklica je lepo in kaj naporno. Do tretjega letnika študija oziroma do opravljanja obvezne prakse še namreč
niti povohali nismo, kako v praksi zgleda poklic, za katerega se učimo. V sicer zelo kratkem času opravljanja
obvezne prakse sem tako začel dobivati prve vtise in pedagoško-glasbene izkušnje dela v razredu. Gospa Slavica
je svojo mentorstvo vzela zelo resno in z veliko željo, da kljub kratkemu času opravljanja prakse odnesem, kar se
da največ. Njeni napotki so vedno bili dobronamerni, strokovno utemeljeni in predstavljeni na podlagi primerov
in njenih zlata vrednih izkušenj. Po končani praksi smo morali v šolo skupaj z opisi hospitacij in oceno mentorja
prinesti vse napisane priprave za posamezno uro, ki smo jih pod mentorstvom v času prakse izvajali. Spominjam
se, da je velika večina sošolcev prinesla to gradivo v obliki spetih papirjev, jaz pa v novem rdečem fasciklu, kjer je
vsak papir bil na svojem mestu in v svoji prozorni foliji. Milo rečeno lahko povem, da sem izstopal od drugih. Bil
sem ponosen, da sem za svojo mentorico izbral gospo Slavico, katera mi je vse skupaj pomagala pripraviti. S tem
sem želel opozoriti na to, kakšen je bil njen odnos v času pripravništva do svojega dela in odnos do najmanjše malenkosti, za katere verjamem, da mnogi mentorji ne bi bili niti pozorni. V šolske klopi sem se tako vrnil z velikim
zadovoljstvom, da sem izbral pravo študijsko smer in da me nekoč čaka delo, katerega bom z veseljem opravljal.
Sledilo je nadaljevanje študija, diploma in opravljanje enoletnega pripravništva kot pogoj za pristop k opravljanju
strokovnega izpita. Verjetno mi ni treba posebej razlagati, na kateri šoli sem opravljal pripravništvo in kdo je bil
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moj mentor. Zdaj lahko rečem, da je bilo to leto izredno pomembno k ustvarjanju celovitejšega vpogleda in pridobivanju praktičnih izkušenj dela učitelja glasbene umetnosti. Bila je tudi odlična odskočna deska pridobljenega
znanja za skok v moje samostojno delo opravljanja tega poklica. V času pripravništva sva se z gospo Slavico pobližje
spoznala, se glasbeno tudi dopolnjevala in kdaj pa kdaj zaupala tudi kakšne osebne prijetne izkušnje ali težave.
V tem času sem tudi globlje doumel, da gospa Slavica svojega poklica ne vidi kot službo, ampak ji poklic pomeni
njeno življenjsko delo in ga vidi kot svoje poslanstvo. Brez nuje se še čevelj ne obuje in brez truda ni dosežkov.
Gospa Slavica se je tega še kako zavedala in ni bilo nič čudnega, da je s svojim šolskim pevskim zborom izvajala
intenzivne vaje za vsak glas posebej še v času poletnih počitnic. Tako so pevci šolskega zbora vstopili v novo šolsko
leto in znali že solidno odpeti svojo linijo za vsaj pet skladb, ki so jih imeli namen izvesti komaj decembra ali
celo po novem letu. Nič čudnega tudi ni bilo, da so člani Orffovega orkestra kdaj pa kdaj pritekli v njen kabinet
v času glavnega odmora in na hitro zvadili svojo linijo, da je potem bilo na sami uri Orffovega orkestra lažje in
napredovanje učencev hitrejše. Gospa Slavica je jasno sledila svojemu cilju in svoji viziji na poti do uspeha, saj
jo je navsezadnje tudi velikokrat prehodila. Vse je bilo skrbno načrtovano in je tudi na koncu imelo svoj smisel.
Njeni pevci so se velikokrat zavedali, da so bili del nečesa posebnega in pomembnega ter s tem krepili zavest, da
se s trudom lahko marsikaj doseže. Želim si, da bi si pripravništvo lahko podaljšal za nekaj časa in se s tem
imel možnost dokopati do najmanjših malenkosti, ki so še kako pomembne za doseganje dobrih rezultatov. Kot
samostojni učitelj mi je zdaj še toliko bolj jasno, kaj so dejansko pomenila zlata in srebrna priznanja, ki so krasila
glasbeno učilnico in so zaradi svoje številčnosti prekrile celo steno.
pripravnik MARKO HORVAT
SLAVICA CVITANIČ – ZBOROVODKINJA
Slavico Cvitanič poznam že iz osnovnošolskih let. Dve leti mlajša je obiskovala isto osnovno šolo kot jaz, takrat
»Osnovno šolo Franca Belšaka« v Gorišnici. Jaz sem živela v Muretincih, ona v Gajevcih, tako da me je vsakodnevna šolska pot vodila mimo njenega doma. Spomnim se je z nastopov na številnih prireditvah in proslavah, kjer je
že takrat prišel do izraza njen popolni posluh in izbrano petje.
Najine poti so se ponovno srečale leta 1985, ko se je kot predmetna učiteljica glasbe zaposlila na naši šoli, matični
osnovni šoli obeh, na kateri sem bila jaz že zaposlena od leta 1977. V tem obdobju nismo imeli na naši šoli zaposlenega ustreznega strokovnjaka za poučevanje glasbe in vodenje pevskega zbora. Z njenim prihodom se je v zelo
kratkem času vse spremenilo.
Šola je dobila kvaliteten otroški in mladinski pevski zbor, razcvetel se je pevski zbor Prosvetnega društva Ruda
Sever Gorišnica. Zborovsko petje pod vodstvom mlade, ambiciozne in strokovno podkovane zborovodkinje, ki
je znala vedno prisluhniti nasvetom glasbenih svetovalcev, se je začela strmo vzpenjati. Ni bilo več prireditve
na šoli ali v kraju, kjer ne bi nastopal vsaj eden od zborov ali ožji izbor najboljših pevcev. Z revij otroških in
mladinskih pevskih zborov, območnih, državnih in mednarodnih tekmovanj so se vedno vrnili s priznanji, ki so
bila zavidanja vredna. Zborovsko petje pod vodstvom Slavice Cvitanič je postalo znano ne samo na domači šoli, v
domačem kraju, ampak v celotni Sloveniji in tudi izven meja naše domovine.
Vse to je zborovodkinja Slavica Cvitanič dosegla, ker je znala izkoristiti dar, ki ji je bil položen že v zibelko. Ta dar
je nadgradila z ustrezno izobrazbo in neprestanim izpopolnjevanjem vse do perfekcije. Do učencev je bila stroga,
dosledna, nepopustljiva, vedno se je vedelo, da pravila postavlja ona. Kot pevci so lahko uspeli le tisti, ki so lahko
izpolnili vse vnaprej jasno zastavljene cilje. Mogoče bi kdo pričakoval, da ji bo pevcev zmanjkalo, kar pa se ni nikoli zgodilo, kajti vsi so vedeli, da bo njihov trud bogato poplačan. Vaje pevskega zbora so bile vedno sestavni del
urnika, po potrebi so vadili in se pripravljali na nastope tudi izven njega, tudi ob vikendih ali v počitniških časih.
Imela sem to čast, da je Slavica Cvitanič moja sodelavka od leta 1985 (30 let) in sem lahko njeno zborovodsko
pot na naši šoli spremljala od samega začetka. Z njo sem sodelovala pri pripravi vseh proslav in prireditev v šoli in
kraju-občini do leta 2002. Nadalje sem si prizadevala, da je imelo zborovsko petje na naši šoli vse pogoje za svoj
obstoj, rast in vzpon in doseganje najvidnejših priznanj. V veliko čast mi je bilo spremljanje čisto vseh prireditev,
revij, letnih koncertov, vse do nastopov v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Naj svoje razmišljanje zaključim z besedami, kakor sem jo vedno videla in jo vidim še sedaj, da je bilo za njo, kar
se tiče zborovodstva, dobro samo najboljše.
Gorišnica, 11. 11. 2015
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DRAGICA PETROVIČ
predmetna učiteljica slovenščine
sodelavka in kolegica

LETNI KONCERT ZBOROV OŠ GORIŠNICA
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Foto: Borut Lindič

ZAHVALA ZBOROVODKINJI GA. SLAVICI CVITANIČ
Umetnost, kakor tudi glasba in pesem, je darilo bogov; ker jih spoštujemo, nam bodo naklonjeni tudi v
bodočih letih našega življenja.
Spoštovana učiteljica Slavica!
Kako prisrčen in lep je trenutek, ko prihajaš zjutraj proti šoli, pa se iz glasbene učilnice sliši zvok pianina
in petje soprana pa zvoki Orffovih inštrumentov. Še bi lahko naštevala, kaj vse ste na glasbenem področju
ustvarjali z nami v teh sedmih oz. osmih letih. Veliko časa smo preživeli z vami na prireditvah, na tekmovanjih, na intenzivnih vajah, na pevskih urah. Dali ste nam veliko glasbenega, še posebej pevskega znanja, nam
približali glasbo preteklosti, sedanjosti in nas pripravili na življenje z glasbo. Veliko smo z vami prepotovali,
se z ubranim petjem povzpeli na sam vrh slovenskega pa tudi evropskega otroškega in mladinskega petja.
Hvala vam, da ste nam pomagali vzljubiti petje, nam pokazali pot h glasbi, nas vzpodbudili, da smo začeli
igrati kitaro, klavir, violo, violino, saksofon in flavto...
Pesem je posebna vrsta govorice, ki jo poznajo le nekateri. Vesele in hvaležne smo, ker smo dobile ta dar,
hvala, da ste nam ga pomagala razvijati, me bomo z njo živele naprej in pesem podajale svojim otrokom in
mlajšim rodovom.
Vaše pevke iz 9. razredov
april, 2014
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1. DAN ŠOLE – obisk predsednika države Boruta Pahorja
9. aprila 2014 smo tudi v Gorišnici pričakali prvi dan šole. Bil je izjemen dan, saj nas je prišel obiskat
predsednik republike Borut Pahor. Z zanimanjem si je ogledal proslavo, ki smo jo pripravili njemu v čast.
Pevci smo zapeli sklop pesmi z naslovom Gremo v kino. Za inštrumentalno spremljavo sta poskrbela Marko
Horvat in Aleš Pevec. Zbor je zapel pod vodstvom Slavice Cvitanič.

301

302

REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV V PTUJU

23. aprila 2014 smo pevci mladinskega pevskega zbora zapeli na reviji mladinskih pevskih zborov v Ptuju. Zapeli smo: W. Ahlen:
Poletni spev, H. Volarič, Močnik: Nos, Z. Starek: Tancuj, tancuj. Nastope je ocenjevala Sonja Kasesnik.
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Skupna slika s predsednikom Borutom Pahorjem
Revija otroških pevskih zborov v Ptuju
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ZAČETEK MOJE BOLEZNI
Začelo se je nekako takole: opazila sem, da sem si lahko nekdaj zapomnila kar več zborovskih pesmi in jih
dirigirala na pamet. To se je sedaj ustavilo. Pa tudi ravno na Dan šole, ko nas je prišel obiskat predsednik
države Slovenije, gospod Borut Pahor. Nisem bila več sigurna v sebe, da si bom res zapomnila vse, kar je
zapisano v notah, zato sem si skupaj prilepila kar celo »postojanje« not, ker je imela vmes tudi instrumentalna spremljava nekaj solo vložkov, ki sem jih morala prav tako oddirigirati. Drugi primer pa je bil, ko me je
prosil naš snemalec za lokalno televizije za intervju. Naenkrat nisem vedela, kaj naj mu povem, čeprav sem
v prejšnjih intervjujih povedala vse gladko in iz glave. Spomnim se tudi, da med poukom včasih nisem več
vedela, kaj sem nameravala učencem povedati.
Dne 9. 7. 2014 sva z možem spremljala nogometno tekmo iz SP v Braziliji. Ker je bil rezultat že v polčasu
5:0, sem šla spat. Moj mož je gledal še drugi polčas in prišel spat ob 00.30. Povedal mi je, da sem ponoči,
okoli 3. ure doživela epileptični napad. Zelo plitvo sem dihala …, treslo me je, iz ust so mi šle pene…
Poklical je rešilni avtomobil, prišel je po mene in me odpeljal v UKC Maribor. Tam me je sprejela dežurna
zdravnica, ki me je v naslednjih dneh tudi pregledala, kaj je narobe z menoj. Slikali so mi glavo in naredili še
druge teste. Pa pride po dveh dneh v sobo, kjer sem ležala in mi čisto neprizadeto pove – ona je to opravljala
čisto rutinsko iz dneva v dan - da imam velik benigni tumor v možganih. Moj tumor je bil velik kot srednje
debelo jabolko. V bolnici sem ostala en teden. Nato so me poslali domov. Doma sem potem čakala 3 mesece
na operacijo v Mariboru.
Zakaj sem morala tako dolgo čakati, se je nenehno oglašalo v moji glavi. Zakaj me dr. Ravnik ni prej operiral. Pa je potem mojemu možu pojasnil, da mora imeti za moje okrevanje na razpolago 100 % zagotovljene
pogoje: sobo za intenzivno nego, pa potem sobo za rehabilitacijo… Šele takrat sem videla, kako velik človek
je dr. Ravnik, za kar sem mu še danes iz vsega srca hvaležna. Hvala dr. Ravnik še enkrat!
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ŠOLSKO LETO 2014 - 2015
Šolsko leto sem začela z bolniškim dopustom
Moja soseda Slavica
»Ko verjamete v ljudi, lahko ti naredijo nemogoče.« (Nancy Dornan)
Moja soseda Slavica je poseben človek. »Velik« človek. Z njo sva se srečevali dnevno na dvorišču. Zagnano in
delavno je vsak dan hitela v šolo in iz nje, kjer je zaposlena. Spotoma sva si dejali nekaj besed in vsaka je odhitela
na svoje delo, saj nisva nikoli imeli veliko časa, razen v času poletnega dopusta. Vesela sem bila njenih delovnih
uspehov, saj je bila zelo dobra zborovodkinja (po poklicu je učiteljica glasbe) in je s svojimi zbori dosegla veliko
uspehov doma in v tujini. Bil je mesec junij 2014. Nekega dne mi je moja soseda povedala, da bo morala na operacijo v Maribor. Povedala mi je, da bo imela operacijo na glavi. Ker mi je to mirno povedala, sem bila prepričana,
da operacija ne bo zahtevna. Zvedela sem tudi, da bo imela operacijo v mesecu oktobru. To poletje je bilo za naju
nekaj posebnega. Velikokrat sva sedeli na terasi pri Slavici, če zunaj ni bilo prevroče sonce. Delovala je resno
in sva se pogovoru o bolezni izmikali, vsaj jaz je nisem upala o tem veliko spraševati, tako je bila tema najinega
pogovora vsakdanja. Vendar sem opazila v njenih očeh zaskrbljenost. Slavica je dočakala operacijo. V mislih sem
bila vsak dan z njo. Njenega moža sem seveda redno spraševala, kako je s Slavico. Vedno mi je povedal, kako je.
Do takrat, ko sem jo prvikrat lahko obiskala v bolnici, si sploh nisem predstavljala, da je bila operacija, ki jo je
Slavica imela, tako težka. Ko sem jo prvič videla, sem bila zelo zaprepadena. Nisem se mogla z njo pogovarjati.
Odgovarjala mi je samo z da ali mi pokimala. Domov sem šla z dvomi. Kako bo z njo. Vendar sem že v bolnici
opazila njeno voljo in zagnanost ter borbenost, saj je svojega moža vse ubogala. Pridno je trenirala z žogico svojo
desno roko, v kateri ni mela moči… Vse, naloge, ki so ji zadali, je pridno vadila in se borila, da bi bila spet takšna,
kot je bila pred operacijo. To zmore le malokdo. Slavica je zmogla. Zato je moja soseda poseben človek in dokaz,
da človek lahko premaga marsikaj, če se potrudi in ima voljo.
Želim ji, da bi uresničila svoje želje.
soseda SLAVICA GOLOB
Ko sem končno prišla na vrsto za operacijo, je bil že 14. 10. 2014. Operiral me je dr. Janez Ravnik.
Bolnica je bila sprejeta na oddelek za nevrološke bolezni zaradi stanja po epileptičnem napadu. Ta naj bi bil prvi
v njenem življenju. Težave pred to epizodo so bile blage, predvsem so se kazale motnje razpoloženja in spomina.
Te bi bile zlahka spregledane oziroma interpretirane kot normalni procesi staranja ali pa kot odzivi na določene
življenjske situacije. Pri bolnici pa je magnetnoresonančno slikanje glave pokazalo drug vzrok – obsežen možganski tumor, ki se je nahajal predvsem v področju levega čelnega režnja, del tumorja pa je segal tudi v področje
desnega čelnega režnja. Tumor je povzročal pritisk na oba čelna režnja ter tudi blago oteklino okolne možganovine.
Po izgledu je šlo za benigen možganski tumor – meningeom. Upoštevajoč velikost tumorja, bolničino starost ter
da je bila sicer v dobri fizični kondiciji, sem predlagal čimprejšnjo kirurško odstranitev tumorja. Pri tako velikih
tumorjih je to še vedno edini način zdravljenja. Pričakovati je namreč bilo, da bo tumor v naslednjih letih dalje
rasel, povzročal vedno več težav, kasnejša odstranitev bi bila tudi bolj zahtevna ter povezana z več zapleti. Tako
bolnici kot njenemu možu sem opisal predvideni potek ter tudi možne zaplete po operaciji, kar je običajen postopek
pred takim posegom. Oba sta prav tako želela čimprejšnji poseg.
Sama operacija je potekala brez težav. Potekala je sicer več ur, tumor pa se je dal dobro odstraniti. Po operaciji se
je bolnica zbudila, z njo je bila možna govorna komunikacija, dobro je gibala roke in noge. Nekaj ur po operaciji
je bila premeščena na oddelek. Stanje je bilo dobro tudi naslednji dan, opazne pa so bile določene težave z govorom, ki je bil manj tekoč kot pred operacijo, težje je tudi našla ustrezne besede. Težave so se pričele drugi dan po
operaciji. Bolnica je bila bolj zaspana, slabši je bil tudi njen govor. Na slikah možganov se je videlo napredovanje
možganske otekline. V naslednjih dneh se je stanje dalje slabšalo, kljub vsej medikamentozni terapiji se je oteklina možganov večala, bolnica ni mogla več govoriti, z njo kasneje kontakt ni bil več mogoč. Bolnica je bila zato
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premeščena na oddelek za intenzivno medicino, potrebno jo je bilo popolnoma uspavati do umetne kome, dihala
je s pomočjo dihalnega aparata. Kirurško smo vstavili v možganovino tudi senzor za merjenje tlaka v glavi, prav
tako pa smo v možganske ventrikle vstavili drenažno cevko. Po tej cevki je nekaj dni navzven odtekala možganska
tekočina, tako da smo na ta način tudi zmanjševali tlak v glavi. V nekaj dnevih se je stanje pričelo umirjati, tlak
v glavi se je normaliziral, oteklina možganov se ni več večala. Bolnica zato ni bila več uspavana, pričela je dihati
sama. Sprva z njo ni bilo možno vzpostaviti kontakta. Stanje se je nato pričelo izboljševati, povrnila se je zavest,
z bolnico smo lahko vzpostavili začetni stik. Ker sprva ni mogla zadovoljivo dihati, je bilo potrebno napraviti
kirurško odprtino v sapnik (traheotomijo), bolnica je tako dihala preko cevke, ki je bila vstavljena direktno v sapnik. Kasneje je na oddelku lahko dihala tudi brez te cevke in smo jo lahko po nekaj tednih odstranili. Rana nad
sapnikom pa se je zaprla sama. Ko dihalnega aparata ni več potrebovala, je bila premeščena nazaj na Oddelek
za nevrokirurgijo. Sprva je bila komunikacija z njo dokaj borna, se je pa v dokaj hitro izboljševala. Govorila je
vedno več, izboljševalo se je tudi razumevanje. Ob premestitvi nazaj na oddelek ni mogla premikati ne rok ne nog,
lahko pa je normalno premikala obrazne mišice. To smo pripisovali oteklini možganov, ki je zajela tudi predele
možganov, odgovorne za gibanje okončin. Pričakovali smo, da se bo gibljivost izboljšala, ko se bo oteklina pričela
umikati. To se je postopno res zgodilo. V tednih, ki so sledili, je bila bolnica deležna fizioterapevtske in logopedske
obravnave na oddelku. Bil sem zelo vesel vidnega napredka. Govorila je vedno več in pravilneje, pričela pa se je
vračati gibljivost v rokah, nato pa tudi v nogah. Obravnava je potekala sprva zgolj v postelji, kasneje pa je bila
zmožna tudi posedanja, samostojnega sedenja, stoje in namestitve v invalidski voziček. Vzporedno s tem napredkom se je krepilo tudi bolničino zavedanje glede lastne omejenosti in nezmožnosti. Prehodno je zapadla v stanje
izrazite depresije, v katerem mi je enkrat tudi zaupala, da bi raje umrla. Za te besede se mi je kasneje večkrat opravičila, vendar sem jih sam že takrat razumel kot del sprejemanja težke bolezni. Z napredkom se je izboljšalo tudi
bolničino razpoloženje, sposobna je bila intenzivnejšega sodelovanja. Pri njenem okrevanju so bili bolnici v veliko
oporo tudi svojci, zlasti njen mož. Ko je bila tega sposobna, sva se z možem dogovorila tudi za izhode z oddelka
domov preko vikenda, kar je delovalo zelo blagodejno. Svojci so ves čas delovali trezno in razumevajoče, hkrati
pa bili pripravljeni nuditi ustrezno pomoč. Več mesecev po operaciji je bila bolnica odpuščena domov, kasneje pa
je opravila tudi strnjeno rehabilitacijo na Inštitutu za rehabilitacijo v Soči v Ljubljani. Dalje je dobro okrevala,
pričela hoditi, sprva ob opori, kasneje tudi samostojno. Bolnico sem spet pregledal več kot pol leta po odpustu. Bil
sem presenečen in vesel hkrati, saj sem videl, kako dobro se je popravilo njeno stanje. Komunicirala sva povsem normalno, posebnih težav v običajnem pogovoru nisem zaznal. Seveda sem se zavedal, da določene težave še ostajajo,
zlasti na področju spomina in koncentracije. Ponovljena slikanja glave so pokazala, da je tumor povsem odstranjen
in ponovitve bolezni ni bilo. Pričakujem, da se bodo stvari še izboljšale. Bolnica je motivirana, imam občutek, da
v prihodnost zre z večjim optimizmom. Za njo je težka borba s hudo boleznijo in okrevanja po njej, kar pa se je na
koncu uspešno končalo. Ko mi je omenila, da piše knjigo, sem zato z veseljem ugodil prošnji, da napišem omenjeni
prispevek, kjer predstavljam svoj pogled na bolničino okrevanje. Bolnici zato dalje želim uspešno okrevanje in tudi
v prihodnje veliko uspehov ter zdravja v življenju.
dr. JANEZ RAVNIK, kirurg
Operacija je po besedah dr. Ravnika 100 odstotno uspela. Zelo sem mu hvaležna za njegov profesionalni
poseg in trud. Moj mož Jurij III. me je vsak dan obiskoval, prav tako moja sinova Dominik in Jurij IV. s
svojima življenjskima sopotnicama Evo in Jasno, pa tudi vnuk Jurij V. je prihajal redno k meni na obisk.
Po šestih dneh se je situacija zakomplicirala. Možgani so mi začeli otekati in pojavile so se tudi krvavitve.
Premestili so me na oddelek intenzivne nege, kjer so me dali v umetno komo za 3 tedne. Ker sem tam ležala
nepremično, so se moji najdražji obiskovalci odločili, da vnučka Jurčka V. ne bodo pustili k meni, da bi me
videl. Pa je hodil gor in dol po hodniku in govoril na glas: »Zakaj pa jaz ne smem k moji babici, kje je to
pravica?«
Po treh tednih umetne kome so ugotovili, da se je moje stanje stabiliziralo. Možgani niso več otekali, prav
tako so se ustavile krvavitve. Dr. Ravnik se je odločil, da me bodo začeli zbujati iz kome. Mojega moža Jurija
III. pa je pošteno prestrašil, ko mu je povedal, da ni nujno, da se bom sploh zbudila iz umetne kome ali da
morda ne bom mogla govoriti…ali da bom imela zmanjšanje motorične funkcije. Moj Jurij je jokal in prosil
Boga naj mi pomaga… No pa se je vse dobro končalo. Vse moje funkcije so počasi začele delati. Mož Jurij
se še spomni, kako mi je logopedinja na oddelku nevrokirurgije pokazala sliko, na kateri je bila narisana
jagoda. In jaz sem rekla, da je to jagoda. V začetku sem le šepetala..
307

Pomislila sem: tako kot je bil Schumacher v umetni komi, sem bila tudi jaz tri tedne v umetni komi, za kar
sem dr. Ravniku še posebej hvaležna, saj sem vedno navijala za tega dirkača in zdaj sem imela to srečo, da
sem lahko bila v umetni komi kot on.
V sobi nas je ležalo osem. Razne poškodbe na glavah smo imeli. Spomnim se pacienta Aljoše iz Prekmurja,
ki je doživel prometno nesrečo. Vsak dan sta ga obiskovala mama in oče. Mama mu je vsak dan brala svetopisemske zgodbe o Noetu, ki je izdelal iz lesa barko, na katero je moral vzeti na priporočilo Boga živali – po
en par iz vsake vrste. Zelo sem rada poslušala te zgodbe, ki so se dogajale med živalmi. In glej to naključje!
Spet sem srečala Aljošo pri gospe Dragici Šilak na fizioterapiji v Ptuju, kjer sva spregovorila nekaj besed tudi
z njegovo mamo, ki ga je spremljala na terapiji. Mami sem se zahvalila tudi za vse prebrane zgodbe, ki jih je
prebirala v bolnici, jaz pa sem jih poslušala.
Bil pa je prisoten tudi njegov oče tako kot v bolnici. Njega pa sva z mojim možem Jurijem srečala pred
Šparovo trgovino. On naju je takoj spoznal, medtem ko jaz njega nisem prepoznala, saj je bilo že zelo dolgo,
odkar smo se videli. Pozdravili smo se in si zaželeli čim boljšega okrevanja in se poslovili.
V sobi pa je ležal tudi pacient, ki je vedno klical svojo mamo in ropotal po pohištvu. Zelo me je »živciral«,
tako da sem mu nekega dne zabrusila, da njegove mame sploh ni v bolnici in da naj neha. Potem je začel težiti, da bi najraje zakuril to ustanovo. Veste, kaj sem pa jaz rekla na to njegovo izjavo? Da bi mu kar pomagala
… To se je ponavljalo iz dneva v dan, tako dolgo, da mi je prišlo že čez glavo in nisem mogla več razumno
presojati o situaciji. Zato sem rekla pri viziti zjutraj dr. Ravniku, da bi rada umrla. Čudno me je pogledal in
mi povedal, da to pa ne gre tako, kot bi si mi zamislili. Pa sem na njegov odgovor potem rekla, da pa me naj
potem živo pokopljejo k moji mamiki, ki je tedaj ležala na pokopališču že eno leto.
Pri logopedinji pa je bila na praksi tudi Alisa Kovačevič, ki mi je napisala tudi naslednje misli:
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Jurij, moj mož, je spremljal vsak moj gib na telesu
in vsake moje okončine in se zelo veselil mojega napredka.
Zakaj pa se mi je zdelo tako hudo v bolnici, da sem
pomislila na smrt? V sapnik sem imela napeljano
»stomo« za lažje dihanje, hrano in tablete sem sprejemala skozi cevko, ki sem jo imela napeljano skozi nos. Imela sem tudi kateter. In vse to me je zelo
motilo.
Pravi podvig pa je bil, ko so se odločili, da mi morajo
vzeti kri, ki ni in ni hotela priteči iz žile. Spomnim se
ene mlade sestre, ki se je odločila, da mi bo vzela kri,
ker ni vedela, kako to pri meni funkcionira. Še zdaj
se spomnim njenih besed: » Ljubi Bog, pomagaj mi,
da bo kri pritekla iz žile!« Zraven pa so ji tekle debele
solze. Potem pa ji je le uspelo, ampak šele v tretjem
poizkusu. - iz palca na nogi. Bila sem popikana po
vsem telesu, kot da bi bila na »ruski fronti«
K meni pa je prihajala tudi redno na obiske svetovalka za glasbo iz Zavoda za šolstvo RS Slovenije,
dr. Inge Breznik. Ona je tudi predlagala, da moram
poslušati posnetke svojih pevskih zborov. In res mi
je moj zlati mož Jurij priskrbel posnetke mojih zborov pri gospodu Davorinu Jukiču, ki je bil tonski
mojster in je snemal revije pevskih zborov. Posnel
mi je vse primere naših nastopov na revijah, za kar sem mu še zdaj neizmerno hvaležna, saj so mi pomagali
v tistih težkih trenutkih.
»Saj hujše muke ni, kot če te oring scat tiši,« prepeva Adi Smolar v svoji uspešnici. Točno tako je to. Prav
poje! To se je dogajalo tudi meni… Ko sem prišla iz bolnice, sem imela še vedno kateter za urin. Pa se je nekaj
zamašil in ni hotel več spuščati urina v vrečko. Potem pa sploh ne vprašajte, kakšna muka je bila to. V nedeljo
zjutraj je moj ljubi mož poklical najprej svojega brata Sandija, ki je medicinski »brat«-zdravstveni tehnik,
kaj naj narediva. Pa je svetoval Sandi, naj pokličeva zdravnico. To je Jurij tudi storil. Ne vprašajte niti rajši,
kako se je vlekel čas do njihovega prihoda. Mene pa je vedno bolj tiščalo lulat. No, pa so le prispeli. Kakšno
olajšanje sem začutila, da sem si od veselja spet kar zapela to Smolarjevo pesem. Potem mi je zdravnica zamenjala cevko in potem se je kar ulilo iz mene. Nato pa me je bilo vedno malo strah, kdaj se bo to ponovilo.
V bolnici pa sem prebolela tudi tri pljučnice, so mi rekli.
Po 110 dneh bivanja v bolnici sem dočakala dan, ko sem lahko odšla domov. Po dobrem mesecu bivanja
doma pa sem odšla v Sočo – na rehabilitacijo. Veliko zastrašujočega se je slišalo o teh terapijah. Zato sem
prosila Jurija, naj gre po Slavka Goloba, ki je že bil v Soči. Res je prišel na obisk. Povedal mi je, kako zgleda
delavni dan v Soči. Najprej fizioterapija 45 minut, ki jo je vodila Polona. Zelo sem ji bila hvaležna, ker je
svoje delo po moji oceni delala res vrhunsko.
Nato je bila na vrsti še delovna terapija, ki je trajala prav tako 45 minut. To je vse od dejavnosti, ki te obremenjujejo. Bila sem mu izjemno hvaležna za to sporočilo, kajti sedaj sem videla, da ne bo tako zelo kruto.
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Ne vem, kako bi začel oziroma ugodil tvoji prošnji, da napišem nekaj vrstic k izdaji knjige, ki jo pripravljaš in jo
nameravaš izdati.
Saj nas poznaš, fante, vedno smo se težko spravili k pisanju, pa vseeno. Najino poznanstvo sega daleč nazaj, tako
rekoč v otroška leta oz. ko smo začeli hoditi v osnovno šolo v Gorišnici. Bila sva sošolca vseh osem let. Spomnim
se, bilo je v prvem ali drugem razredu, ko si na neki prireditvi z »marelo« v roki pela pesem Sem deklica mlada
vesela. Že takrat si pokazala svoj velik talent in veselja do glasbe. Moram priznati, da smo bili dečki ob tvojem
nastopu kar nekoliko vznemirjeni.
Osnovnošolska leta so bila nekaj najlepšega, čeprav tega nismo zadosti ali pa dovolj dobro dojemali.
Enim nam učenje ni šlo tako dobro, ali pa smo raje počenjali druge vragolije. Ti pa si bila vedno dosledna, da ne
rečem trmasta, skoraj perfekcionistka na vseh področjih. Ne vem niti, v koliko krožkih si delovala, vem pa, da te
pevski zbor že takrat zelo pritegnil.
Ko so se ta osnovna leta uka končala in smo si izbrali vsak svojo nadaljnjo pot s tabo vred, nas je nekaj ostalo
povezanih v mladinski veroučni skupini, ki jo je vodil kaplan, gospod Martin Pušenjak. Bilo je nepozabno na
izletih in druženjih.
Sledilo je obdobje študija, kasneje zaposlitve, čas ustvarjanja družine, vzgoja otrok, kar si ti z velikim veseljem
počela, saj si si to pot izbrala za svoj poklic. Da ne bi kaj pozabil o tvojih angažiranostih v šoli, doma in v številnih
društvih, bom poudaril samo to, kako zavzeto si s svojim možem Jurijem delovala v Športnem društvu Gorišnica.
Na proslavah in obletnicah društva si poskrbela za čudovit kulturni program s svojimi učenci ali zborovskimi
pevci. Tudi ob nastajanju naše mlade občine si kreativno sodelovala in bili smo zelo ponosni nate.
V dobi zrelost, ki jo prinese življenje, je čas veselja, prijateljstva, lepih spominov in zadovoljstva, žal pa ne uidemo
tudi manj prijetnim preizkušnjam, ki nam jih naplavlja reka življenja. Tudi ti in jaz sva vsak na svoj način doživela izkušnjo nesreče, ki naju je začasno iztrgala iz običajnega in navajenega ritma vsakdana.
Spomnim se, ko sem te obiskal v mariborski bolnišnici, kako si nemo in nebogljeno z rosnimi očmi hotela nekaj
povedati, pa ti ni dalo…Le iskra v pogledu je izžarevala up in nepopustljivo voljo. Kasneje sva se večkrat srečala
in vsakič je bilo vidno, da napreduješ in da so težave manjše. Veliko sva se pogovarjala o okrevanju, čeprav je bila
tvoja poškodba specifična, sem ti poskušal predstaviti način in potek rehabilitacije na inštitutu Soča v Ljubljani,
kjer sva potem celo nekaj časa skupaj na obravnavi.
Zaupala si mi tudi, kako zelo si rada, da ti tvoji najbližji stojijo ob strani, še posebej tvoj mož Jurij, ki je z veliko
mero potrpežljivosti in upanja verjel v tvojo ozdravitev. Je že tako, da drugi prej opazijo in začutijo, da se stanje
izboljšuje, kot mi sami. Ko pa si me kot prijatelja prosila, da bi z nekaj stavki sodeloval v tvoji knjigi, ki jo nameravaš izdati, sem vedel, da si nazaj in da ti je življenje dalo še eno priložnost – izkoristi jo!
Želim ti vse dobro in tako kot si prepevala: »Sem deklica mlada vesela!«.
tvoj sošolec in prijatelj
SLAVKO GOLOB - BAJSI
Moj psiček Puhek je zelo občutil moj odhod v bolnico. Mož mi je povedal, da nekaj časa sploh ni hotel nič
jesti, ker je bil tako žalosten. Kako se je razveselil, ko sem prišla domov, da ni vedel, kaj naj počne od veselja.
Od takrat naprej med nama vlada posebna vez.
K meni pa je prihajala na obisk tudi glasbenica Lili iz Kidričevega, ki je imela enkrat mesečno pregled v
bolnici. Ko se je pri meni oglasila, mi je vedno rekla: »Mi, glasbeniki, smo korenine in se ne predamo tako
kmalu, zato vztrajaj in ne popuščaj.« Še zdaj se spomnim, kako mi je pela tisto pesem Bela snežinka ravno
tedaj, ko je prihajal k meni na obisk moj mož.
Nastala pa mi je tudi preležanina, ki sem jo dobila zato, ker me sestra ni hotela obrniti, ko sem jo prosila –
ob 21. uri. Rekla mi je: »Kam bomo pa prišli, če bomo vsakega obračali takrat, ko si bo zmislil? Ob polnoči
gremo obračat po vrsti vse in takrat boste tudi vi na vrsti.«… Mene pa je bolelo, bolelo in še enkrat bolelo.
Od takrat sem imela preležanino, ki mi jo je moral kasneje dr. Šmigoc operirati. Še zdaj se spomnim, kako
je to izgledalo… Sestra me je držala nagnjeno na eno stran, zdravnik pa me je operiral. Če se zdaj spomnim
tiste sestre, kakšne grimase je delala, potem mi vse mine. No, pa je dr. Šmigoc le končal z operacijo in potem
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so mi previjali rano še v Soči čez tri mesece. O delu v rehabilitacijskem centru Soča se je veliko govorilo.
V Soči je bila taka navada, da smo lahko pozvonili, če je kateri kaj rabil sestre. Jaz sem seveda tale zvonček
uporabljala nenavadno pogosto, zato so mi ga vzeli. Poklicala sem Jurija in mu povedala, kaj se mi je zgodilo,
saj so mi zagrozili, da bom lahko zapustila rehabilitacijski center, ker je zvonček namenjen samo nujnim
primerom. Ker sem vedela, da to ne bi bilo dobro zame, saj sem medtem že kar krepko napredovala, sem
se odločila, da bom raje ubogala in ne bom več zvonila za prazen nič. En gospod z imenom Ivan, ki je delil
vsako jutro tablete, pa je bil res izjemen prijatelj.
Ko sem hotela vstati, mi je sestra, ki je bila takrat dežurna, zabrisala hlače na posteljo in zraven rekla: »Draga
gospa Alojzija, sama se oblecite, saj zmorete!« Jaz sem jo na debelo pogledala in nisem upala nič reči, kajti
to je bila sestra, ki mi je vzela zvonček. Nisem vedela, kaj naj naredim, ker si seveda nisem mogla obleči
hlač. Po tem pa je prišel v sobo Ivan, o katerem sem pisala že zgoraj in mi pomagal obleči hlače. Bila sem
mu neizmerno hvaležna. Potem je prišla sestra, ki mi je prej pošteno napovedala v sobo in me pohvalila, da
sem se lahko sama oblekla. Nisem upala izdati prijatelja Ivana, ker nisem vedela, kako bo sestra reagirala.
Pa je potem prišla še enkrat v sobo in mi povedala, da ji je Ivan sam priznal, da mi je pomagal obleči hlače.
Poštenost pa taka! Potem mi je bilo kar malo hudo, ker sem zamolčala, kar se je zgodilo. Vendar tisti sestri
pa zagotovo odpuščam to, kar je zahtevala od mene, saj danes vem, da mi je želela le pomagati.
V Sočo pa je redno hodil na obiske tudi možev bratranec Peter Cvitanič, ki mi je tudi priskrbel daljinca za
televizijo. Veliko nam je pomenila ta gesta, kajti od takrat naprej smo si lahko same iskale, kaj smo želele
gledati na televiziji. Moj mož Jurij pa je stanoval v Ljubljani pri znancih in je bil lahko čim več z menoj, da
sem lažje prenašala vse neprilike, ki so me doletele.
V tem času, ko sem bila jaz na rehabilitaciji v Soči, pa je bil tam tudi Golobov Slavko – Bajsi – kot smo ga
klicali že v osnovni šoli, kajti bila sva sošolca. V Soči je bila moja fizioterapevtka Polona, ki sem ji zelo hvaležna, saj je veliko delala z meno: od stoje pri drogu, do hoje ob bergli in njeni podpori…
Gospa Slavica je bila ob sprejemu na rehabilitacijo v URI-Soča zelo slabotna. S pomočjo dveh terapevtov je le
stežka »prehodila« nekaj drsajočih korakov. Mišična moč celotnega telesa je bila izrazito zmanjšana do te mere, da
ni uspela kontrolirati niti položaja glave niti trupa pri sedenju. Stala je lahko samo kratek čas v opornem stojalu
in izdatno oporo dveh oseb. Popolnoma drugačna slika se je pokazala ob njenem odhodu domov. Čez približno
dva meseca je hodila s pomočjo le ene osebe in z oporo na eno berglo, včasih si je pomagala s potisno hoduljo na
kolesih, glavo je držala ponosno pokonci. Za uspešen izid njene rehabilitacije ima poleg naravnih dejavnikov sama
največje zasluge. Od prvega dne je zavzeto sodelovala v programu fizioterapije. Tudi meni kot fizioterapevtki je
bilo delo z gospo Slavico v veliko veselje in zadovoljstvo. Ves njen trud, volja, disciplina, doslednost, prizadevnost in
vztrajnost so vsekakor obrodili sadove in zgodba gospe Slavice je lahko zgled in navdih za vse ljudi, tako zdrave kot
bolne. Nikakor pa ne smemo spregledati opore svojcev, v Slavičinem primeru moža, ki ji je stal ob strani, vseskozi
spremljal potek terapij in se vanje tudi aktivno vključeval. S svojo oporo, podporo, bodrenjem in razumevanjem je
veliko pripomogel k lepemu zaključku bivanja pri nas ter njunemu današnjemu življenju.
POLONA MALEŠIČ, diplomirana fizioterapevtka
Ko sem prišla domov iz Soče pa sem začela obiskovati fizioterapijo v Ptuju pri gospe Dragici Šilak. Delali
sva tako pošteno, da mi je kar teklo po hrbtu. Njo pa mi je svetovala medicinska sestra, ki je delala pri moji
zdravnici – sestra Zdenka, ki pa je možu omenila, da ima veliko gnečo. Jurij jo je šel prosit, če lahko vzame
še mene, pa se je odločila, da me bo vzela. Tako sem prihajala enkrat na teden k njej na vaje po eno uro.
Delali sva predvsem na ravnotežju, torej tistih elementih mojega delovanja, kjer sem najbolj rabila pomoč.
Pa mnoge druge vaje so bile še na vrsti.
KAKO JE GOSPA SLAVICA ZAPLESALA
Še danes se spomnim tistega zimskega dne, ko je v moje prostore stopil urejen gospod. »Pozdravljeni,« je
dejal. »Pošiljajo me iz ambulante moje zdravnice, da se oglasim pri vas, ker ste pravi naslov, da mi lahko pomagate,« je nadaljeval prijazno.»S čim vam lahko pomagam?« sem vprašala. Na kratko mi je predstavil stanje svoje
žene, ki je v naslednjih dneh nameravala priti iz bolnišnice v domačo oskrbo. Okrevala je po operaciji tumorja na
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možganih. Kljub moji prezasedenosti urnika in že stokrat izrečenemu samogovoru, da ne sprejmem več niti enega,
ampak čisto zares niti enega pacienta več, sem spet podlegla. Podlegla prošnji človeka, tujca, moža, nekoga, ki me
lepo prosi za pomoč. »Ni problema. Ko pride vaša žena iz bolnišnice, me pokličite,« sem odgovarjala ob tem, ko
sem mu izročila vizitko s svojimi tel. številkami, »bomo že našli kakšno luknjo za njo.« In že naslednji teden sem
se v dopoldanskem času odpravila na teren, v Gorišnico k gospe Slavici. Pričakovala me je. Ležala je tako krhka
in nebogljena v bolniški postelji sredi dnevne sobe. Okrog nje so bili izobešeni baloni in transparenti z napisi: »
Dobrodošla doma!« in »Mami, radi te imamo!« Takoj sem vedela, da sem prišla v hišo, kjer sta doma ljubezen in
poštenje. Pristopila sem k njeni postelji jo prijela za roko in se ji z nasmehom na obrazu predstavila: »Dober dan,
jaz sem Dragica, fizioterapevtka. Prišla sem, da bova skupaj telovadili.« Pogledala me je z radovednimi očmi, iz
katerih je žarelo upanje in dejala: »Slavica sem. Mi boste lahko pomagali?« Nasmejala sem se: »Seveda. Se bova
potrudili.« In sva začeli! Na začetku z veliko težavo. Začeli sva premikati najprej roke nato noge. Najprej eno, nato
še drugo, centimeter po centimeter, višje in višje. Prvi dan s tremi ponovitvami, nadaljevali s petimi in pristale na
desetih. Bilo je težko. Roke in noge so bile brez moči, hitro so se utrudile, zraven pa je bila prisotna še
tista huda bolečina. Bolečina, ki ti ne dovoli, da bi dvignil še višje, še enkrat. Ampak gospa Slavica se ne da. Vzameva minutko, dve odmora in greva naprej. Po uri intenzivne telovadbe jo nagovorim: »Tako gospa Slavica, za
danes boste imeli dovolj. Ne bova več, ker drugače me ne boste več želeli videti, ko vas bo jutri vse bolelo.« Pogledala
me je, se nasmejala in dejala: »Kdaj spet pridete?« »Drugi teden,« odgovorim. In tako sem prihajala redno, enkrat
na teden, iz tedna v teden, iz meseca v
mesec… Gospa Slavica je bila zelo pridna pacientka. Ves čas se je trudila po svojih najboljših močeh, kar se ji je
tudi zelo hitro obrestovalo. Obrestovalo tako dobro, da sva se že v dobrih treh mesecih odpravile na prvi sprehod
po cesti pred domačo hišo. Najprej z berglami in kasneje s hoduljo na kolesa sva premagali nekaj stopnic, nato pa
sprehod gor in dol po ulici. Ves čas nama je ob strani stal Slavičin zvesti mož Jurij. Vendar Slavica kaj dosti pomoči
ni potrebovala, saj je sedaj bila že dovolj močna, da je s pomočjo hodulje lahko korakala že čisto sama. In tako so
spet minevali dnevi in tedni in Slavica si je ob fizioterapiji in moji pomoči nabirala vsakodnevno vzdržljivost in
moč še s sprehodi mimo svoje hiše. Prehojena razdalja se je iz dneva v dan povečevala. Po moji vrnitvi s tečaja sem
gospe Slavici predlagala, da bi po novem na terapijo prihajala v moje prostore. Pričakovala sem, da bo predlog zavrnila, vendar sem se uštela. Gospa Slavica je bila takoj za to in z velikim veseljem sta z možem naslednjo terapijo
prišla k meni. Pripeljala sta se na invalidskem
vozičku. Vendar je tako bilo le nekajkrat. Slavica me je namreč po nekaj obiskih v prostorih presenetila, ko je prišla
na terapijo le s pomočjo bergel. Zraven se je
prav hudomušno smejala in mi dejala: »Gospa Dragica, vidite ne rabim več vozička, zdaj pa zmorem že sama priti
do Vas.« Tako sem bila vesela skupaj z njo. Vesela, ker sem vedela, da ji je uspelo! Vesela, ker sem ji lahko pomagala
narediti prve korake v novo življenje. V fizioterapijah je bilo veliko nepozabnih trenutkov, ki sem jih doživela ob
Slavici. Spominjam se enega od najinih pogovorov med telovadbo, ko me je Slavica vprašala, kaj mislim, ali bo
še lahko kdaj plesala. Tako rada se je zavrtela po plesišču s svojim možem Jurijem, ko je bila še zdrava. »Seveda
boste, pa še kako boste plesali gospa Slavica,« sem ji odgovorila med smehom. In res ni bil dolgo tisti dan, ko je
bila dopoldan pri meni na terapiji in mi veselo povedala, da gre zvečer na abrahama, ki ga slavi njena sodelavka.
Malo sem jo podražila in ji rekla: »No gospa Slavica, potem pa boste danes plesali?« »Ne vem, če bom,« je odgovorila Slavica. »Seveda boste. Zdaj boste šli lepo domov, si boste malo odpočili in zvečer lahko brez skrbi z Jurijem
zaplešete kakšen valček,« so bile besede, s katerimi sva zaključili terapijo za tisti dan Če teden dni, ko sva imele
spet naslednji termin, je skozi vrata stopila gospa Slavica vsa nasmejana. In še preden sem uspela reči dober dan,
mi je vsa srečna hitela razlagati: »Gospa Dragica, nekaj vam moram povedati. Se spomnite, kaj sva se pogovarjale
prejšnjo terapijo? Z Jurijem sva bila prejšnji teden na abrahamu. PLESALA SVA!« »Super! Saj sem vam rekla, da
lahko zaplešeta. Kako je šlo?« sem bila skupaj z njo srečna tudi jaz. Slavica je do danes osvojila že veliko spretnosti.
Počasi se navaja na aktivnosti iz vsakdanjega življenja. Za sabo ima veliko ur garanja. Prav tako jih je veliko še
pred njo. Vendar je gospa Slavica najboljši dokaz za to, da v življenju lahko dosežemo vse, če si le to neizmerno in
srčno želimo. Da ne obstajajo nobene prepreke, ki jih nismo sposobni premagati, in da z vztrajnostjo, entuziazmom in pridnostjo lahko dosežemo čisto vse. Premaknemo negibljivo roko, nogo… naredimo prvi korak, ki mu
sledi drugi in tretji… in zaplešemo v novo življenje.
Nevro fizioterapevtka DRAGICA ŠILAK
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Začela pa sem obiskovati tudi poklicno rehabilitacijo v Soči v Mariboru, kamor sem zahajala zelo rada, razen prvega dne, ko sem bila še vsa prestrašena. Takrat sem celo pomislila, da bi si kakšen odgovor popravila
naslednji dan, ko sem prišla nazaj. Pa sem pomislila: »To se vendar ne spodobi za učiteljico!« Sicer pa je bilo
zelo pestro delo v delavnicah za pripravo za v službo, v katero sem se nadvse želela vrniti. Tu sem se srečala
tudi s Katjo Pušnik, s katero sva bili skupaj tudi v ljubljanski Soči in sva poklepetali tudi o tistih časih v Soči,
ko mi je velikokrat pomagala, kar sem jo prosila, kajti ona je lahko hodila in šla tudi sama na WC.
Slavica Cvitanič je bila hospitalizirana v mariborskem UKC, nato pa v rehabilitacijskem centru SOČA v Ljubljani. Prav tako pa je redno obiskovala tudi fizioterapije in terapije v SOČI v Mariboru. Zaradi njenega zdravstvenega stanja je bilo potrebna vožnja z reševalnim vozilom. Te prevoze smo opravljali sodelavci NRSP iz Zdravstvenega
doma Ptuj. Vse te vožnje je prenašala zelo strpno in z veliko potrpljenja .Vsi delavci NRSP ZD Ptuj ji želimo
popolno okrevanje in dobrega zdravja.
SANDI CVITANIČ
Po strnjenih štirinajstih dneh vsakodnevnega obiska rehabilitacijskega centra Soča v Mariboru, kamor me je
vsak dan vozil rešilec, ki je vsakodnevno pobiral paciente tudi v Dornavi in Ptuju. Kako sem trpela, ko sem
gledala in doživljala vse te umsko prizadete ljudi in starejše, ki so že skoraj umirali, ko so jih vozili v mariborsko bolnico na različne preglede k različnim zdravnikom specialistom. No, pa je tudi to minilo, kajti, ko
sem končala tisti prvi del obvezne terapije, ki je torej trajal štirinajst dni, se je začelo zame novo obdobje. V
center sem prihajala dvakrat tedensko in to k delovni terapevtki Maji, ki je bila res pravi sonček… Vse ti je
pomagala, za kar si jo prosil, kar si potreboval in kar te je mučilo, za vse je imela odgovor. Pri njej smo imeli
tudi posebne vaje, kjer smo peli, telovadili z rokami in nogami…
Rehabilitacija je dolgotrajen proces in s tem so tudi napredki majhni koraki do velikih ciljev. Vsak posameznik
prehodi to pot v svojem tempu, vendar je velikega pomena, če imaš družbo, ki ti pri tem pomaga in ti stoji ob
strani. Tako sem se na poti gospe Cvitanič in ostalih pridružila tudi sama. Vedno ste z velikim nasmehom stopili
skozi vrata in s svojo energijo napolnili prostor. V aktivnosti ste vložili maksimalen trud in vse je moralo biti, kot
bi rekli »tipi top«. Seveda tudi vedno ni bilo, drugače rehabilitacija ne bi bila potrebna. V začetku sem pristopila
z velikim strahospoštovanjem, kmalu je ostalo samo spoštovanje in je bil strah povsem odveč. V enem srečanju, ko
sva popravljali napake, ste mi dejali: »Maja, vi ste tako prijazni.« Te besede mi še vedno zelo veliko pomenijo in
me opomnijo, da je to; kar delam, moje poslanstvo. Seveda pa mi bo ostala v spominu tudi moja prva skupina
FUNB-a (Funkcijsko usposabljanje nevrološkega bolnika ob glasbi). Prva članica na seznamu pa ste bili vi, gospa
Cvitanič. Te skupine ste se vedno zelo veselili in ob glasbi kar žareli. Če bi vam ob vključitvi v naš program dejala,
da bomo tudi plesali, mi najverjetneje ne bi verjeli. Pa smo, čeprav sprva s pozibavanjem in nerodnim prestopanjem, smo na koncu zaplesali kot na veselici. Hvala bogu, niste zamudila niti ene skupine, saj so ostali člani dejali,
da brez vas pri petju tako ne bomo zmogli ničesar spraviti skupaj. Tako smo vam prepustili vodenje skupine v
delu, kjer lahko pojemo, to vlogo ste sprejeli z velikim veseljem in mi tako zelo pomagali. V nekem trenutku sem se
ponovno zavedala, da se nisem samo jaz priključila na vašo pot, ampak ste se tudi vi priključil na mojo. Ponosna
sem, da sem del vaše zgodbe in obenem vesela svojega prispevka k majhnim korakom za velike cilje.
delovna terapevtka MAJA ŠIREC
V centru za rehabilitacijo pa dela tudi izjemna oseba, psihologinja mag. Zlatka Jakopec.
Z gospo Cvitanič sva se srečevali v času njenega obiskovanja programov poklicne rehabilitacije, najina srečanja so
bila v začetku zelo tipajoča in previdna, kasneje pa so bili to dragoceni, bogati in zanimivi pogovori.
Zelo mi je ostalo v spominu najino prvo srečanje, gospa je bila še v vozičku, v veliki meri odvisna od moža, ki jo
je spremljal, vendar je ob vprašanju, kako razmišlja o prihodnosti, zelo odločno izstrelila, da si želi, da bi se za
polovičen delovni čas vrnila na svoje delo. Skozi najine začetne pogovore se je pokazalo, da je bilo prav delo in
poklicna kariera tisto, ki je najizraziteje opredeljevalo njo in njeno življenje pred boleznijo. Vendar ne delo kar
tako, temveč delo, ki mu je bilo podrejeno vse ostalo in je moralo izpolnjevati njene izjemno visoke kriterije, za
katere je tudi sama ponosno povedala, da je perfekcionistka. Drug stavek, ki mi o njej veliko pove, je, da ni nikoli
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padla na nobenem izpitu. Pri svojem delu pogosto opažam, da si ljudje, ki doživijo težko bolezen in spremembe
na področju zmožnosti, močno želijo vrnitve na delo, saj jim to predstavlja neke vrste »normalizacijo« in povratek
v stanje pred boleznijo. Pogosto me sprašujejo, ali bodo okrevali do te mere, da bodo spet enaki, kot so bili, preden
so zboleli. Odgovarjam jim, da žal nihče ne more napovedati, koliko bodo okrevali, da isti kot so bili, najverjetneje
ne bodo nikoli več, da pa zagotovo lahko napredujejo, saj imajo izkušnjo, ki ljudi spremeni in zaradi katere imajo
možnost postati boljši ljudje, kot so bili. Tako se tudi teme pogovorov postopoma spreminjajo, od tistega, kar so z
boleznijo ali invalidnostjo izgubili, k vsemu tistemu, kar še imajo, kar jih čaka in kar je mogoče celo dragocenejše
od izgubljenega. Tako so se spreminjali tudi najini pogovori, vse manj je bilo v ospredju delo, vse pogosteje pa
je bila tema pogovora družina in partnerstvo, za katere je tudi sama prepoznavala, da jih je v svojem prejšnjem
življenju puščala ob strani in jih jemala kot nekaj samoumevnega. Večkrat sem slišala stavek; »Ampak veste, jaz
tako uživam sedaj, ko sem doma!« izrečen s pristnim začudenjem, iskreno hvaležnostjo in spoštovanjem do svojih
domačih, ki so ji tekom rehabilitacije stali ob strani na najboljši možni način. Gospe Cvitanič želim in verjamem,
da bo tudi ta izpit, ki ji ga tokrat ne prinaša šola temveč življenje, opravila uspešno in zakorakala v svoje novo,
drugo življenje kot bogatejši človek.
psihologinja, mag. ZLATKA JAKOPEC
K njej sem hodila vsak torek na pogovore, ki so bili izjemni, kajti pogovarjali sva se o marsičem. Recimo o
tem, da sem ponavljala besede ja, ja, ja, ja. Pa me je opozorila na to: »Kaj pa bodo učenci mislili o vas, če boste v šoli tako odgovarjali?« Nato mi je svetovala, kaj naj naredim: »Doma prosite svoje člane družine, naj vas
opozorijo, ko boste to počeli.« In se je res popravila ta moja razvada, ki sem jo dobila v Soči, ko je prihajala
k meni na obisk starejša gospa, ki je imela vedno toliko povedati, da sem ji lahko samo vedno rekla ja…
Potem mi je tudi svetovala, kako se naj lotim pisanja drugega dela te knjige. Nobene sile naj nimam, naj vse
lepo prihaja počasi, vsi moji občutki naj bodo zajeti v knjigi, vsa moja doživljanja, vse moje želje in hotenja.
Za to idejo sem ji danes, ko je knjiga pred nami, zelo hvaležna. Sicer pa sva delali še tudi druge stvari. Recimo, morala sem ponavljati številke za njo, ko jih je vsakič povedala po eno več do deset. Pa še druge vaje
sva delali za urjenje spomina. Ponavljati sem morala stavke za njo, ko jih je vsakič povedala po enega več
do deset, pa slike mi je kazala s podobami, ki sem jih morala razvozlati, kaj torej vidim na njih, na kaj me
spominjajo. Pa razne oblike mi je pokazala, ki sem si jih morala zapomniti in jih potem tudi naslikati… Pa še
recimo sadje in zelenjavo našteti. To mi je delalo preglavice, ker jih nisem zadosti naštela v določenem času.
Zato mi je svetovala, da moram čim bolj načrtno razmišljati v bodoče. K tej njeni pripombi so potem sledile
tudi vaje pri Maji. Pa prebrala mi je besede, ki sem jih morala potem povedati še sama, ko mi je razlagala
neko zgodbo….
V tistem obveznem štirinajstdnevnem obiskovanju Soče pa smo imeli malice po pol ure. Vedno smo se
dobivali zunaj na terasi in klepetali o marsičem. Tega dela sem se vsak dan najbolj veselila, saj sem marsikaj
izvedela od sotrpinov, ki so bili tudi udeleženci rehabilitacije v Soči.
Imenitno se mi je zdelo tudi to, kako smo se vsi, ki smo se srečevali na hodnikih, vsakodnevno pozdravljali.
Tega ne zaslediš v vsakdanjem življenju in sploh ne na tak način, kot to izgleda v Soči v Mariboru.
Besede spodbude moji ženi ob izdaji njenega življenjskega dela
"Vsaka živeta izkušnja, vsaka resničnost, s katero smo v življenju prišli v stik, je dleto, ki je ustvarilo kip našega
življenja: oblikovalo ga je, gnetlo, spreminjalo. Del vsega smo, kar se nam je zgodilo." Orison Swett Marden
Neizmerno sem vesel in srečen, da si lahko čisto sama dokončala ta svoj projekt – kronološki opis svoje bogate kulturne kariere. Prav je tudi, da si v dodatku dala poudarek in bogato življenjsko izkušnjo vrnitve v psiho-fizično
normalno življenje. Vem, da vsi, ki smo te poznali od malega, čutimo, da si uspešno prišla nazaj na stara pota, da
častno odigraš še svoj bogati drugi polčas.
Veš, da sem se pred časom zdrznil, ko sem se zavedel, da te poznam že preko petdeset let. Letos bo počasi minilo 52
let, ko sva se srečala v klopeh prvega razreda. Že kar kmalu naju je na nek simpatičen način povezala življenjska
usoda. Spomnim se planinskega izleta v hrvaško Zagorje, ko si mi spontano za moje sorodnike, ki jim sam nisem
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nameraval poslati razglednice, na tvojo pobudo napisala pet le-teh s tekstom in naslovi vred…Stara sva bila 10
ali 11 let. Pa ko sva bila stara 14 let in smo sošolci kot kurenti pritekli k vam v Gajevce in si mi podarila izvezen
robček z datumom in svojim imenom…In to samo meni. Pa potem smo kot srednješolci kot udeleženci veroučne
skupine naredili planinski izlet na Peco. Bili smo ti, Anica Kocbek, Frančka Petek, Tine Pušenjak in jaz. Na tej
gorski turi te je pri spustu ena od smrekovih vejic z iglicami udarila v oko. Bolelo te je in jaz sem te pospremil
v zdravstveni dom v Ravnah na Koroškem, da so te oskrbeli…Še številčnejše so bile naše planinske odprave na
Triglav in Jalovec, mislim da štirikrat zapored…seveda sva bila udeleženca vedno tudi midva. Seveda se je takrat
naša gorska tura vedno začela na Brezjah, kjer smo se priporočili Božji materi. Kar vidim te, kako si z žarom sedla
za star harmonij, zaigrala nanj, mi pa smo zapeli pesem. Ko sva bila stara devetnajst, sva po povratku s planin
ugotovila, da je ta iskrica, ki je preskakovala že preko 10 let, tedaj zanetila majhen »požarček«, zaljubljenost.
Ta se je potem v toku štirih let širil in leta 1980 privedel do kronanja najinega dolgega prijateljevanja, sklenitve
zakonske zveze. Tako sva tudi po Božji zaslugi lani 4. maja praznovala 35 let skupnega plodnega in iskreno rečeno, prelepega sobivanja. Si čudovita žena. Ni mi žal za nobeno najino skupno potezo in verjamem, da jih nisva
vlekla malo, vlekla sva tudi skoraj vedno prave. Vem in vidim, da si tudi zlata mamica svojima sinoma Jurij IV.
in Dominiku. Kako si šele sedaj vesela vnukov, Jurija V. in pa seveda enomesečne Nike.
Dotakniti pa se moram tudi najine ali lahko rečem naše življenjske preizkušnje. Kot je nekoč nekdo rekel: kar te
ne ubije te ojekleni…
Menda vsaka bolezen prijaha na konju, odide pa počasi in peš ali pa še celo s palico…Res bom težko pozabil tisto
julijsko noč 2014. Prvič sem občutil, prisostvoval epileptičnemu napadu najbližjega…Take izkušnje res ne privoščim nobenemu. Reševalci jo odpeljejo v UKC Maribor…Preiskave v naslednjih dneh pokažejo obsežen tumor
meningeom v glavi…
Slavica pride domov in tri mesece čaka na to operacijo za odstranitev tumorja. Zelo je bila psihično pokolebana…z
UKC dobi rok operacije:14. 10. 2014. Že prej je bilo znano, operiral jo bo dr. Janez Ravnik. Poseg je trajal skoraj
osem ur. Po telefonu zvem, da je operacija uspela. Drugi dan jo lahko obiščem. Leži na nevrokirurgiji. Naslednjih
nekaj dni me na obisku stiska za roko in šepeta: Jurij, moj Jurij… Sedmi dan jo premestijo na intenzivno nego.
Zdravnik pravi: mi smo storili vse kar smo mogli, sedaj pa je vse v božjih rokah. Slavico so dali v umetno komo, saj
so začeli možgani otekati in pa krvaveti….Tri tedne umetne kome…vsak opoldan kličem zdravnico na intenzivno
nego, da zvem, kako je ženka…skoraj brez sprememb….kritično…popoldan jo obiščem, jo božam, ji govorim in
pripovedujem celo najino zgodovino….doma molim in prosim vse sile tega sveta, naj mi jo pomagajo oteti črni
usodi….vmes trikrat CT glave….stanje se malce stabilizira, pravijo…jutri jo bomo začeli obujati…Kot da nisem
dovolj prestal, me še postavijo pred dejstva: ni nujno, da so bo zbudila iz te kome…če se zbudi, je verjetno, da ne bo
govorila….če bo govorila, lahko ima motorične motnje….(Na veliko srečo, danes leto dni po tem, ko sva zapustila
bolnico, že hodi brez bergle.)
Slavica se zbudi iz kome, prestavijo jo nazaj na nevrokirurgijo. Glavna sestra me ponovno »potolaži«: »Vaša gospa
je imela veliko srečo, da je vse to preživela! Rehabilitacija po taki poškodbi pa traja od nekaj mesecev do celo nekaj
let!« Uboga žena ima stomo v sapniku za dihanje, napeljano ima cevko za hranjenje skozi nos v požiralnik ter
kateter za odvajanje vode…Vse mišice na njenem telesu so atrofirane, zastane…premika le oči…razume nas, to
ji razberemo iz oči….Ko ji logopedinja pokaže risbo jagode, tiho zašepeta: ja-go-da…Velik kamen se mi odvali s
srca…Veliko vlogo je sedaj odigrala tu draga dr. Inge Breznik, njena svetovalka za glasbo…priporočila je, naj ji
predvajamo glasbo, skladbice njenih zborov…CD-je sta posnela sin Dominik in prijatelj Davorin Jukič…Te pesmice je začela mrmrati zraven in počasi tudi peti….zdi se mi, da je bil to zelo važen moment za njeno mentalno
vračanje. Tudi fizioterapevtke so vlagale velik napor v njeno razgibavanje…seveda so jo vse mišice ob najmanjšem
naporu bolele….sčasoma so jo posadili na invalidski voziček in jo tam tudi krmili. Sedaj sem pričel prihajati tudi
dopoldan k njej, da sem jo peljal po hodniku, ona pa je počasi drsala z nogama po tleh in drobno koracala…glava
ji je včasih kar omahnila naprej ali nazaj…tako slabe so bile tudi vratne mišice...
Minila sta skoraj dva meseca, odkar se je z intenzivne nege vrnila na nevrokirurgijo, oziroma 110 dni, kar je prišla v bolnišnico. Doktor Ravnik je ocenil, da je zmožna iti domov. Seveda si je Slavica tega silno želela. Verjamem,
da je imela bolnice rahlo preko glave…to vse, kar so ji sedaj nudili na oddelku, ji lahko nudim tudi doma…ni
problema, se bom potrudil…trojne tablete in še injekcija tudi, kje pa je še njeno veselje, da gre končno v domače
okolje, ki ga je že prav pogrešala. 30. januar 2015 je bil dan vrnitve domov. Pripravljena je bila že sposojena bolniška postelja, podloga, ki preprečuje preležanine, invalidski voziček (sposojen), hodulja, bergle, wc stolček, deska
za tuširanje, nastavek za školjko, ročaj za oprijem pri školjki in na stopnišču in še kakšni rekviziti, namenjeni
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takšni rehabilitaciji. Seveda pa sva nevrofizioterapiji zaupala od prvega dneva do danes, strokovnjakinji na tem
področju, spoštovani Dragici Šilak…sprva je prihajala k nama domov, kasneje greva in še vedno hodiva k njej v
njen »mučiteljski atelje«.
Doma je le doma…Slavica je kar žarela, tudi več volje je bilo za hrano, za gibanje, sem se le ukvarjal z njo 24
ur dnevno, če je bilo potrebno. Spet en dober moment se je dogodil, ko sva dobila odobreno okrevanje v Univerzitetnem rehabilitacijskem centru-inštitutu Soča v Ljubljani. Da je lažje prenesla to spremembo, sem bil prva dva
tedna, seveda samo čez dan, z njo v Ljubljani. Stanoval sem pri prijatelju Vladu, ki se je izkazal za odličnega
gostitelja. Skupaj je bila v Soči skoraj sedem tednov. Danes se z veseljem in hvaležnostjo spominja osebja in tega,
kar so ji nudili oz. jo naučili.
Slavica je s svojo voljo ( Spomnim se tudi, ko so me v bolnišnici v tistih, jaz pravim časih tehtanja med dvema
opcijama, vprašali, kakšen karakter je moja žena. Brez premisleka sem jim odgovoril, ona je borka, ona je »fajter«,
ona je vedno v življenju dosegla vse, kar si je zadala za svoj cilj. Bila pa je vedno zelo realna. Dejali so: »No, to so
odlične lastnosti za njeno preživetje in nadalje njeno vračanje v normalne življenjske tokove!«), z vztrajnostjo in pa
seveda tudi z našim pristopom, je fizično napredovala iz tedna v teden. Po treh mesecih je že uspela spati (seveda
samo čez noč) v spalnici, po petih sva razdrla njeno bolniško posteljo in jo takoj vrnila. Medtem je opustila invalidski voziček….tudi hoduljo. Na vrsto je prišla njena delovna terapija v Soči v Mariboru. Začela je septembra
in tjakaj zahaja še danes. Dvakrat tedensko jo reševalno vozilo odpelje na »delo« v ta zavod. Njena »možganska
telovadba« jo je pripeljala tako daleč, da uvideva oz. ima za cilj vrnitev septembra na delovno mesto, ampak samo
s polovično obvezo. Vendarle ne brezpogojno. V glavni, prvi vlogi je samo ona, služba in vse drugo, je postransko.
Po takih izkušnjah, kot sva jih midva dala skozi.
Nekako hkrati s to delovno terapijo v Soči sem jo spodbudil tudi za gospodinjska dela. Sprva je samo malo pomagala pri zajtrkih, bila zraven oz. mi pomagala pri enostavnejših kosilih. V lanskem decembru je tudi že sama poskusila kaj skuhati za kosilo, pripraviti zajtrke za oba…danes je to njeno redno, vsakodnevno opravilo (le priprava
kislega zelja ob kašnicah je ostala moja domena).
Slavica je vse življenje (med drugim) tudi dobra športnica. Od malega je dobro igrala namizni tenis (tudi mene, ki
nisem ravno neki »outsider«, je znala večkrat premagati). V srednji vzgojiteljski šoli je za šolsko reprezentanco uspešno igrala odbojko. Doma je s svojimi tremi fanti morala seveda igrati nogomet, kar ji je pomagalo, da je, mislim
da 15 let nazaj, na enem izmed naših občinskih praznikov, kot svetnica zabila gol veteranom Gorišnice. Da sploh
ne omenim njenih številnih pokalov iz »avtorelijev« v organizaciji AMD krožka Markovci. Pa da omenim še naš
omiljeni družinski projekt: šah. Začeli smo ga igrati, ko je Jurček začel hoditi v šolo. Slavica mu je bila kar dolgo
dober »sparing« partner. Kasneje sta naju oba z Dominikom šahovsko prerasla, uspešna sta bila celo v državnem
merilu…Ta njen športni mozaik ima prav gotovo dosti zraven pri njenem povratku.
»Živijo samo tisti, ki se borijo.« Viktor Hugo
mož JURIJ CVITANIČ

Prijatelja spoznaš v nesreči,
partnerja na preizkušnji,
veliko srce moža pa sem ponovno odkrila
v času svojega okrevanja.
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Delo, delo in še enkrat delo. S temi besedami bi lahko opisal tvoje razmišljanje o zborovskem petju. Velikokrat smo
doma, še posebej, ko si dirigirala mešanemu pevskemu zboru Ruda Sever Gorišnica, poslušali te besede. Vedno si
želela nekaj več. Ne, ni bilo dovolj triglasno petje niti štiriglasno. Verjela si v svoje pevce in jih postavljala pred
zahtevne naloge. Naloge, ki ste jih skupaj izpolnili. Še zdaj, po mnogih letih, se spomnim, kako je sedemglasno
donela Handlova Alelluja. Pevci so ti sledili in mnogi od njih še danes pojejo v različnih okoliških zborih ali pa so
celo sami postali zborovodje.
Podobna zgodba je bila pri šolskem zboru. Na revijah so otroški in mladinski zbori drugih šol večinoma peli
enoglasno, a zate je bil izziv triglasno petje. Vedno si želela nekaj več. Pa čeprav bi mladi pevci morda želeli kaj
lahkotnejšega, kaj bolj za srce in dušo. A tako kot ni bilo popuščanja pri vzgoji doma, ga ni bilo niti pri ciljih,
ki si jih je zastavila s svojimi zbori. Večkrat sem ji rekel: »Mami, zakaj se tako mučiš in učiš tako težke pesmi?
Zakaj moraš iti na državno tekmovanje v Zagorje? Zakaj na mednarodno tekmovanje v Olomouc? Umiri se malo,
uživaj v šoli, učite se kaj lahkotnega in lažjega.« A je bilo zaman. Vedno si želela nekaj več. Želela si, da se glas o
gorišniškem zboru in petju razlega daleč naokrog. Želela, da mlado in staro začuti ljubezen do glasbe in petja. To
ti je uspelo. Vedno znova in znova.
Vesel sem, da ti je uspelo dokončati to knjigo, knjigo, ki je ogledalo tvojega poklicnega in ljubiteljskega dela.
sin JURIJ CVITANIČ
ZAHVALA
Hvala vsem, ki ste se potrudili in se odzvali moji prošnji in zapisali nekaj besed o tem, kako ste me doživljali
kot svojo učiteljico, mentorico, zborovodkinjo in prijateljico… Iskrena hvala tudi sinu Dominiku, magistru
muzike, za številne spremljave na pevskih tekmovanjih in za pomoč pri računalniškem oblikovanju knjige
(tudi za močne živce).
Hvala tudi frizerki Darji Leben, ki je neumorno prihajala k meni domov, ko sem bila še zelo slabotna in mi
je urejala frizuro.
Zahvalila bi se rada tudi vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem ki so v času moje rehabilitacije skrbeli za
mojo družino, bodisi tako, da so naju ali nas povabili na kosilo, nas razvajali s priboljški ter za vso podporo v
času moje bolezni in spodbudne besede, ki so mi v tistih težkih časih še posebno dobro dele. Hvala vsem, ki
ste pomagali in še pomagate meni in moji družini v času moje rehabilitacije, ki je trajala in še traja.
Prisrčna hvala vsem!
Hvala tudi sodelavki, gospe Dragici Petrovič, ki je bila tako dobra, da je slovnično pregledala - lektorirala
mojo knjigo.
Posebna zahvala pa gre tudi moji ljubi sestri Katki, ki je nesebično skrbela za nas v času moje rehabilitacije.
Velika hvala pa tudi mojima dvema svakinjama, Lidiji in Frančki, ki sta se večkrat spomnili in nas povabili
na kosilo.
Prisrčna in globoka hvala vsem še enkrat!
Slavica Cvitanič, avtorica knjige
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PRIZNANJA IN MEDALJE
otroškega in mladinskega pevskega zbora osnovne šole Gorišnica iz
regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj
Zborovodkinja: Slavica Cvitanič
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NEKAJ NAJLEPŠIH KONCERTNIH

NEKAJ NAJLEPŠIH KONCERTNIH LISTOV

Gorišnica, 16. december 2012

Gorišnica, 16. december 2012
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KONCERT PARTIZANSKIH PESMI

KONCERT PARTIZANSKIH PESMI

MLADINSKI
PEVSKIZBOR
ZBOROSNOVNE
OSNOVNEŠOLE
ŠOLEGORIŠNICA
GORIŠNICA
MLADINSKI
PEVSKI
IN
IN PEVSKA SKUPINA OŠ MARKOVCI
PEVSKA SKUPINA OŠ MARKOVCI

Gorišnica, 15. maj 2011

Gorišnica, 15. maj 2011
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DELO Z MOJIM MePZ PD RUDA SEVER GORIŠNICA
15 let pa sem vodila tudi odrasli mešani pevski zbor, ki je deloval v Prosvetnem društvu Ruda Sever Gorišnica. V knjigi, ki je izšla ob 50 – obletnici delovanja zbora z naslovom Pol stoletja zborovskega petja v PD
Ruda Sever Gorišnica, lahko preberemo naslednje: »Mešani pevski zbor je to sezono začel z novo zborovodkinjo, go. Slavico Cvitanič. Mlada in zelo ambiciozna učiteljica glasbene vzgoje na domači osnovni šoli je
izziv vzela zelo resno in je zbor najprej tudi številčno in glasovno obogatila… »Na pevske vaje, ki smo jih
imeli dvakrat tedensko, sem prihajala vedno z veliko odgovornostjo in spoštovanjem do pevcev, ki žrtvujejo
veliko prostega časa in vestno sledijo mojim zahtevam, kar je doslej vedno rodilo uspehe, saj je zbor na vseh
revijah in nastopih dostojno predstavljal sebe in svoj kraj. Ob meni pa so tudi pevci glasovno zelo napredovali, kar se je odražalo tudi v zahtevnosti repertoarja, ki je bil vsako pevsko sezono ambicioznejši. Vrh pa je
dosegel pri Handlovi skladbi Alleluja, kjer so pevci pokazali vse svoje pevske sposobnosti ( posnetek je priložen na CD – ju ). Vsa leta sem z zborom pripravljala samostojne koncerte in sodelovala na vseh občinskih
in medobčinskih revijah, na koncertih v domovini in tujini. Leta 1989 sem pri nas organizirala prireditev z
naslovom Pesem nas druži, ki je bila sprva samo za pevce in pevske skupine gorišniškega dela občine, pozneje
pa sem na to prireditev povabila tudi pevce in pevske skupine iz cirkulanskega dela naše občine in sem prvič
organizirala veliko pevsko prireditev, na kateri pa so sodelovali tudi šolski zbori iz Gorišnice in Cirkulan.
Moja želja pa je, da bi se čim več mojih pevcev, ki so skozi vso osnovno šolo prepevali v šolskih zborih, vključilo v odrasle pevske skupine.«
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V mesecu aprilu leta 1991 je pevski zbor pripravil samostojni koncert v Kulturnem domu v Gorišnici. Poleg
drugih številnih gostov in ljubiteljev zborovske pesmi je koncert spremljal tudi g. univ. prof. Jože Gregorc,
ki je analizo koncerta zapisal tudi v Tednik z dne 18. aprila 1991: » Mešani pevski zbor Ruda Sever iz Gorišnice je 5. aprila zvečer priredil v dvorani Zadružnega doma svoj vsakoletni celovečerni koncert. Spored
je smiselno povezovala Helena Korošec. Na lepo okrašenem odru se je predstavil okrog 40-članski mešani
zbor, ki se lahko pohvali z zvokovno uravnovešenimi glasovi od prvih sopranov do drugih basov. Sestavljata
ga torej popoln štiriglasni ženski in štiriglasni moški zbor, kar nudi zborovodkinji široko možnost pri izbiri
koncertnega programa. Zborovodkinja nam je s svojim zborom predstavila 19 pesmi, od tega 10 narodnih v
obdelavi najuglednejših poznavalcev našega ljudskega melosa… Koncert pevskega zbora Ruda Sever zasluži
vso pozornost. Zboru in njegovi zborovodkinji Slavici Cvitanič, ki je nastop umetniško oblikovala, veljata še
posebej priznanje in pohvala.«
7. februarja 1992. leta je zbor pripravil koncert ob praznovanju 40-letnice delovanja. M. Ozmec je v Tedniku dne 20. februarja zapisal: »Med številnimi prireditvami ob kulturnem prazniku je bila na območju
ptujske občine zagotovo posebno bogata in množična pevska prireditev v Gorišnici, na kateri so na predvečer
praznika, v petek, 7. februarja, pevci treh zborov skupaj s številnimi domačini in gosti proslavili 40-letnico
delovanja mešanega pevskega zbora PD Ruda Sever iz Gorišnice. Poleg domačih pevcev so nastopili pevski
zbor Vres iz Prevalj in moški komorni zbor iz Ptuja.«

V nedeljo, 21. junija 1992. leta, je zbor zapel v Stični. Na tej veliki vseslovenski manifestaciji je zbor prejel
priznanje za 5-kratno udeležbo na pevskem taboru.
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V mesecu maju je bilo na Dominkovi domačiji organizirano kmečko gostuvaje. V režiji Lojzeta Matjašiča,
ki je dotlej režiral že veliko gledaliških del predvsem v Veliki Nedelji, sta se poročila naša pevca Irena Kolarič
in Miran Forštnarič. Ta obred je posnel Tinček Ivanuša, ga oblikoval v krajši film in z njim tudi tekmoval na
mednarodnem natečaju tovrstnih del. V filmu je zapel in zaigral tudi domači pevski zbor, ki je zaigral «gostivajnce« in poskrbel za vse plesne in pevske točke. Film so snemali kar cel teden. Pevci so si vzeli kar nekaj dni
dopusta, da so lahko bili režiserju vedno pri roki. Dnevi, ki so jih pevci preživeli kot igralci, so se jim vtisnili
globoko v spomin. Bilo je čudovito, ne samo druženje, pač pa izziv, nastopati pred kamero in igrati v filmu.
V teh dneh se je med pevci zelo poglobilo prijateljstvo, veliko lepih uric smo preživeli skupaj.
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ZBOROVODKINJA IN PRIJATELJICA SLAVICA CVITANIČ
Ko me je pred nekaj dnevi poklicala Slavica in me prosila, naj napišem nekaj o njej kot zborovodkinji, saj piše
knjigo Bila sem zborovodkinja, sem začela obujati spomine na najino skupno pevsko in službeno sodelovanje.
Najprej sem vzela v roke zbornik Pol stoletja zborovskega petja v Gorišnici, katerega avtorica je Slavica Cvitanič,
ker sem tako lažje priklicala spomine na začetke najinega pevskega druženja in
prijateljstva. V zboru PD Ruda Sever sem začela prepevati 1983. leta pod vodstvom Marjana Rogine. Po 4 letih
je je zbor začel sezono z novo zborovodkinjo Slavico Cvitanič. Slavico sem poznala že od prej kot uspešno učiteljico
glasbe in zborovodkinjo OPZ in MPZ na šoli v Markovcih in Gorišnici. Kar takoj je v pevske vrste povabila dobre
pevce, ki so končali osnovno šolo. Tako so takrat prepevali »stari pevci« in »novi, mladi«. Slavica je tako združila
pevce večih generacij, povabila je družinske člane starih pevcev. Pevska skupina je v njeni zborovski dobi štela
nenehno okrog 40 članov. Tako je Slavica imela
sposobnost v zboru obdržati veliko pevcev, kar ni enostavno, saj je številčnost zbora največ odvisna od vodje. To
je potrjevalo njeno strokovnost, pristnost, kvaliteto, prisrčnost, zanimiv repertoar, njeno strpnost, ustrezen način
poučevanja… Še najbolj pa so pevce privabili uspehi zbora, kar je bila zborovodkinja najbolj zaslužna. Slavica je
bila sposobna, ambiciozna, dosledna, natančna pri svojem zborovskem delu, saj je vedela, kaj želi, kako se pesem
mora slišati. Na vaje je večkrat povabila zborovske mojstre, skladatelje, nam, pevcem, omogočila, da smo dobili
čim bolj kvalitetno pevsko znanje. Kar celoten zbor je bil demonstracijski zbor na seminarju zborovodij pri skladatelju, dirigentu in priznanem zborovodju Matjažu Ščeku. Pevske vaje so bile naporne in intenzivne, a pevci
smo njenim zahtevam zavzeto in z veseljem sledili, saj smo vedeli, da bo pesem kot končni izdelek zapeta vrhunsko.
Ko je stala pred mano, sem pela z lahkoto, pela sem samozavestno in zanesljivo, saj je bil vsak delček melodije natančno obdelan in mi je »sedel«. Z vaje v vaje sem bila v petju boljša, bogatejša, kar mi je dajalo zagon. V njenem
celotnem času vodenja zbora sem bila njena pevka. Poleg samega petja sem nekaj časa bila tudi predsednica zbora,
tako da sva sodelovale še na drugih področjih. Imela je nove ideje, živela je za zborovsko petje in skupaj z možem
Jurijem sta poskrbela tudi za družabnost, da smo se družili v trgatvi, na rojstnih dnevih, raznih družinskih in
drugih dogodkih, kjer pa pesmi in harmonike ni nikoli manjkalo. Ko je začutila, da je dosegla svoj vrh v vodenju
odraslega pevskega zbora (mislim, da s pesmijo Aleluja), je svoje delo predala mlademu, ambicioznemu zborovodju
Ernestu Kokotu. Ni ji bilo vseeno, da bi vlaganje v pevske glasove izpuhtelo in dolgoletno zborovsko petje v Gorišnici zamrlo. Vedela je, da bo Ernest pravi, ki bo njeno pot nadaljeval v taki širini in kvaliteti. Vse, kar sem zapisala
o požrtvovalnem delu najboljše zborovodkinje Slavice Cvitanič pri odraslem pevskem zboru, lahko trdim tudi za
oba šolska zbora. Zborčka sem spremljala kot učiteljica
spremljevalka (sva tudi sodelavki na šoli) na večih nastopih, gostovanjih, tekmovanjih doma in v tujini. Poznam
njeno napetost pred nastopi, njeno tiho petje pevcev za zaodrjem, njene glasne besede, če se učenci niso držali
pevskih pravil. Po odhodih z odrov pa je učiteljica Slavica učencem dovolila prekršiti tudi kakšna pravila, saj
so svojo pevsko nalogo vedno odlično opravili. S svojim znanjem, velikim občutkom za glasbo učencem razvija
poseben odnos do petja in glasbe. Velikokrat sem ji stisnila roko in ji čestitala, a nisem mogla, da je ne bi objela.
Njen pozitivizem, toplino, srčnost sem neprestano začutila. Kaj naj napišem na koncu? Hvala, Slavica, za vse,
kar si naredila za zborovsko pesem v Gorišnici. Doba 25-let je kar nekaj časa, v kateri si svoje poslanstvo, veselje
in znanje v petju prenašala na odrasle, delo si odlično opravila. Nikoli ne bom pozabila pesmi Aleluja in Zbor
sužnjev, s kakšnim zanosom in vzhičenostjo ter doživetostjo smo ju peli.
sodelavka IRENA FORŠTNARIČ
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V nedeljo, 21. aprila, je bil za pevce poseben dan, saj so s svojim koncertom obeležili 45 let delovanje pevskega zbora. Na koncertu, ki je bil v domači kulturni dvorani, so zraven jubilantov zapeli še otroški in mladinski
zbor osnovne šole, ki ga je vodila Slavica Cvitanič, domača tamburaška skupina pa je zaigrala svoj glasbeni
venček. Program je povezovala Helena Korošec. Čudovito je bilo prepevati v polni domači dvorani. Ko te
spodbujajo ljudje, ki te imajo radi in ti želijo vse najboljše, lahko zapoješ dosti bolj lahkotno, sproščeno in
lepo.
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SKD Globasnica je v nedeljo, 24. oktobra 1993. leta, povabilo na kulturno sodelovanje tudi pevski zbor PD
Gorišnica, ki ga vodi zborovodkinja Slavica Cvitanič. Med Globasničani in Gorišničani se je stkalo prijateljstvo že pred 15 leti, ko je gorišniški zbor gostoval v prijazni Podjunski dolini. 3. julija 1994 je PD Gorišnica
pripravilo rojakom iz Globasnice večer petja in plesa »Slovenc Slovenca vabi«. Nastopila sta MePZ Peca in
folklorna skupina. Na kulturni prireditvi so poleg gorišniškega zbora zapeli še štirje zbori: trije domači in
en nemški zbor. To kulturno prireditev je bila v čast avstrijskemu državnemu prazniku. Vse nastopajoče je
v slovenščini in nemščini pozdravil in predstavil predsednik SKD Globasnica in v besedah orisal namen
prireditve…
Svetle in tople misli so poslušalca, ki je prišel v goste k bratom po krvi in jeziku, vznemirile. Ali se te besede
enačijo tudi z dejanji? Dejanja so ogledalo življenja, ki našim rojakom ne kaže prijaznega obraza, saj mu kroji
življenjski korak večinski narod, ki besni, da je slovenska beseda »beseda smrtnih sovražnikov svobode in nedeljive Koroške«. Prikradla se je misel, da je beseda tujca, včasih lepa in dobro misleča, samo obliž, s katerim
skuša zanj slabe trenutke, ki kdaj pa kdaj sežejo v njegovo politično obzorje. V mračnost je za trenutek šinila
svoboda, ko je deželni glavar končal svoj govor z besedo hvala.
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Na velikonočni ponedeljek pa smo že vsi pevci in ljubitelji zborovske glasbe z navdušenjem pričakovali koncert z naslovom Pesem nas druži, na katerem se je predstavilo preko 200 domačih pevcev, ki organizirano
pojejo v devetih pevskih zasedbah. Letos smo prireditev izvedli v športni dvorani, da so imeli vsi poslušalci
prostor. Z velikim navdušenjem pa so gledalci prisluhnili zaključni pesmi En starček je živel v priredbi Radovana Gobca. Solist je bil župan občine Gorišnica, Slavko Visenjak. S svojim lepim in prepričljivim petjem je
tako navdušil poslušalce, da so stoje in z velikim aplavzom zaključili našo pevsko prireditev.
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V večnamenski dvorani v Gorišnici se je 9. maja odvijala velika zabavna prireditev, dobrodelni koncert v
podporo kulturi in športu z naslovom: Dobra volja je najbolja! Na domačem odru se je predstavilo okoli
1500 pevcev, glasbenikov in humoristov. Preko 1000 gledalcev se je zabavalo in z dobro voljo spremljalo več
kot tri ure trajajoči glasbeni in humoristični program. Prireditev je začel domači pevski zbor pod vodstvom
zborovodkinje Slavice Cvitanič. Pevci so zapeli skladbo Barbara Ann. Ta zabavna skladba je gledalce zelo
navdušila.
Slavica. Vedno, ko se srečava ali ko pomislim nate, v meni premakneš tisto pozitivno noto, saj si tudi sama vedno
pozitivna, polna energije in nasmejana. Si polna idej, ki jih z veseljem in zanimanjem poslušam in jih v svojem
poklicu učiteljice tudi uresničujem. Večkrat se spomnim nate in na tvoje dosežke, kot vodje večih pevskih zborov.
Te sem lahko spoznala, saj sem te videla kot zborovodkinjo na tvojih nastopih in zato verjamem, da si tudi kot
učiteljica dobra, zanimiva, sproščena, vestna in predana svojemu delu. To, da si se lotila še pisanja knjige, je pogumen podvig, kar pa zate sploh ni problem. O tvojih uspehih bi lahko pisala še veliko več, zato me zelo veseli, da
sem lahko popisala le delček strani v tvoji knjigi in upam, da sem že in še bom veliko več strani v tvojem življenju.
Želim ti, da te tudi v prihodnje na tvoji poti glasba še naprej vodi.
prijateljica MANICA PUKŠIČ GOMBOŠI
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POSNETKI PESMI, KI SO NA PRILOŽENEM CD - ju
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
1. Danilo Švara: Pastirc pa pase ovce tri
2. Koroška ljudska: Nmal čriz izaro
3. Tomaž Habe: Trata
4. Vilko Ukmar: Drežniška
5. Peter Eben: Jutranjica
6. Radovan Gobec: Starka zima
7. Tomaž Habe: Ko bom velik
8. Ljudska v prir. Dominika Cvitaniča: Jaz mam pa konjča belega
9. Jakob Jež: Potovanje
10. Egi Gašperšiš: Bolhe
11. Vitja Avsec: Burja
12. Narodna v prir. Dominika Cvitaniča: Ena ptička priletela
13. Radovan Gobec: Ciganska sirota
14. Tomaž Habe: Kaj delajo palčki pozimi
15. Jakob Jež: Teden
16. W. A. Mozart: Matičkov rojstni dan
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
17. Gorenjska ljudska v prir. Matije Tomca: Na Gorenjščem je fletno
18. Koroška ljudska: Kmetovski ovčar
19. Radovan Gobec: Pojdam na ravno polje
20. Radovan Gobec: Pastirček
21. Miro Kokol: Črni kos
22. Hrabroslav Volaričin/ Janez Močnik: Nos
23. Blaž Rojko: Radijski val
24. Ubald Vrabec: Čukova ženitev
25. Jakob Aljaž: Oj Triglav moj dom
26. Radovan Gobec: Perice
27. Rossini: Ljubezenske pesmi
28. Brina Jež Brezavšček: Veter
29. Fran Milčinski Ježek: Za dva groša fantazije
30. Benjamin Ipavec/ Janez Močnik: Domovini
31. Fran Milčinski Ježek: Sončna ura
32. Fran Milčinski Ježek: Narobe svet
33. Blaž Arnič: Pozni mesec
34. Jakob Jež: Moj očka ima konjička dva
MEŠANI PEVSKI ZBOR
35. Handel: Alleluja
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