
 

 

Skoraj 7.000 pevcev v Ljudskem vrtu, ker 
je zborovsko petje zabavno 

Od Dneva ljubezni do slovenske himne 

2. junij 2015 ob 17:25, 
zadnji poseg: 2. junij 2015 ob 19:25 
Ljubljana - MMC RTV SLO/STA 

Ko so pred tremi leti prvič organizirali Zborovski bum, da bi med 
otroki vzbudili zanimanje za zborovsko petje, se jih je v Mariboru 
zbralo kakšnih 1.400, danes je v Ljudskem vrtu odmevalo skoraj 7.000 
glasov. 
Tretja izdaja kulturno-umetniškega dogodka je na mariborskem 
stadionu povezala več kot 200 slovenskih osnovnih, srednjih in 
glasbenih šol ter plesnih klubov in društev. Prvič je potekal leta 2012 
na mariborskem Trgu Leona Štuklja, kjer je sodelovalo okoli 1.400 
otrok iz 36 osnovnih šol štajerske regije. Že naslednje leto je dosegel 
nacionalno raven, letos pa je zapelo več kot 6.700 otrok ob spremljavi 
big banda orkestra Slovenske vojske, nastop pa so nadgradili s 
koreografijo 360 otrok plesalcev. 

Za nadgradnjo kakovosti zborovskega petja v šolah 
Po besedah Vinka Logaja, direktorja Zavoda RS za šolstvo, ki dogodek 
organizira skupaj z Narodnim domom Maribor in Mestno občino 
Maribor, je namen popularizacije petja, glasbene vzgoje in 
zborovodstva v šolah ter ohranjanje tradicije narodne pesmi. "Po drugi 
strani pa je tisto, kar si na zavodu kot instituciji za razvoj izobraževanja 
želimo nadgraditi. To je kakovost zborovskega petja v šolah." 
Slišati je bilo mogoče Dan ljubezni in nekaj drugih znanih popevk, 
slovensko himno in vrsto ljudskih pesmi. Tudi dve noviteti so zapeli, in 
sicer Venček svatovskih pesmi iz Istre in Srčeva, ki sta ju dirigirala 
skladatelja Tadeja Vulc in Ambrož Čopi. Preostale skladbe so dirigirali 
učitelji glasbene umetnosti na osnovnih šolah. Za koreografijo sta 
poskrbela Marko Urbanek in Ajda Pfifer iz KD-ja Center plesa. 



Predsednik države Borut Pahor, ki je častni pokrovitelj Zborovskega 
buma, je ob prihodu dejal, da je ponosen na mlade pevce in 
plesalce. "Želim se vam zahvaliti za vse, kar nam boste dali danes in kar 
nam boste dali v prihodnosti z vašo ustvarjalnostjo in pogumom," je 
dejal. "Iz srca sem srečen, ko vas vidim, iz celotne Slovenije, naše 
čudovite domovine, tako uglašene in vse skupaj. In pomislim: kaj vse bi 
lahko mi dosegli, če bi tako stopili skupaj in bili tako uglašeni kot vi 
danes tukaj. Dosegli bi vaše sanje," je še dejal. 
Mladi pevci so se razveselili tudi obiskov športnikov Tine Maze, Filipa 
Flisarja in Klemna Kosija, dogodek pa sta povezovala Tone Partljič in 
učenka Lučka Breznik. 
 
 

V Ljudskem vrtu nastopilo sedem tisoč otrok, 
med njimi tudi naš Mladinski pevski zbor 

Ljudski vrt so danes napolnili mladi pevci in plesalci iz več kot 200 osnovnih šol iz vse 
Slovenije. 

 
Avtor fotografije: Tea Tošić 

Danes, 2. junija je v popoldanskem času na stadionu v Ljudskem vrtu Maribor 

potekal že tretji največji pevsko - plesni dogodek mladih v Sloveniji "Zborovski 

bum". Dogodek je pripravil Narodni dom Maribor skupaj z Zavodom RS za šolstvo 

in Mestno občino Maribor. »Otroci se odzivajo z veliko motivacije, glavni cilj 

dogodka je dvig kvalitete zborovskega petja in plesa,« je povedala Inge Breznik, 

idejna vodja iz Zavoda za šolstvo. 



Tovrstni dogodek se je prvič odvijal leta 2012 na Trgu Leona Štuklja v Mariboru, 

ko je nastopilo 1500 otrok iz 36 osnovnih šol štajerske regije. Leto kasneje, se je 

dogodek razširil in preselil na stadion Ljudskega vrta.  

 
Nastopilo več kot sedem tisoč otrok iz več kot 200-ih  slovenskih osnovnih šol. 

Prireditev obiskali tudi slovenski predsednik Borut Pahor in številni znani 

obrazi. 

 
Letos se je v množični pevski zbor prijavilo 6798 otrok in 556 spremljevalnih 

učiteljev iz 198 slovenskih šol, zaplesalo pa je 362 otrok in 34 spremljevalcev iz 

18 šol, društev in klubov.  Mladi pevci so tako ob spremljavi Big band Orkestra 

Slovenske vojske zapeli slovenske ljudske pesmi, plesalci pa na nogometnem 

igrišču pripravili plesne nastope. »To, da je danes tukaj toliko otrok je pomemben 

znak, da se, da veliko narediti, če stopimo skupaj. Dogodek je hkrati uvod v 

Festival Lent,« je povedal direktor Narodnega Doma Vladimir Rukavina. 

Prireditve so se udeležili tudi predsednik Slovenije Borut Pahor ter uspešni 

športniki Filip Flisar, Markos Tavares, Klemen Kosi in Tina Maze. Nad 

pripravljenimi točkami je bila navdušena tudi požupanja Maribora, Jelka 

Černivec: »Pogled na te tribune je neverjeten, danes je mesto polno energije.«. 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 


