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POVZETEK 

 

V diplomskem delu je predstavljena Gregorčeva izjemna življenjska pot, prežeta z 

mednarodnimi priznanji velikih mojstrov. Jože Gregorc je bi izreden zborovodja, 

ki je zapustil neizbrisen pečat v slovenskem zborovodstvu. Neutruden praktik je 

svoje precizno delo izvajal tudi kot pedagog in ogromno doprinesel k razvoju 

Pedagoške akademije v Mariboru. Vodil je številne zbore in z njimi dosegal 

zavidljive uspehe pri nas in v tujini. Strogo disciplino na vajah je mehčal s svojim 

humorjem, ki še danes obuja spomine in dodobra nasmeji ljudi. Tudi temu je 

posvečeno poglavje, in sicer v sproščenem zaključku diplomskega dela. Vrhunec 

njegovega poustvarjalnega dela predstavlja dolgoletno delo z Moškim pevskim 

zborom Slava Klavora. Z zborom je potoval po Jugoslaviji, Nemčiji, Italiji, 

Franciji, Luksemburgu in Madžarskem ter se vedno znova vračal s priznanji in 

nagradami. Zanemariti pa ne smemo niti UPZ Emil Adamič, UPZ Slavko Osterc in 

Mešanega pevskega zbora Jože Lacko, s katerimi je vedno znova polnil strani 

časopisov. V diplomskem delu je zajeto veliko število podatkov, s katerimi 

spoznamo njegovo življenje in delo na enem mestu. V delu so uporabljene 

naslednje metode: metoda analize in sinteze, metoda abstrakcije in konkretizacije, 

deskriptivna metoda in zgodovinska metoda. 
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ABSTRACT 

 

The diploma paper represents the exceptional life path of Gregorc, which was full 

of international awards of important masters. Jože Gregorc was a remarkable 

choir conductor, who left an important mark in the Slovenian choralism. The 

tireless practitioner also worked as an educator and contributed a lot towards the 

development of the Academy of Education in Maribor. He was leading numerous 

choirs and gained huge successes at national as well as international level. He 

used strict discipline which he balanced out with his humor, which reminisces 

memories even today and makes people laugh. A chapter in the less serious 

diploma conclusion is also devoted to his humor.  The high point of his 

reproductive work is his long time work with the mail choir Slava Klavora. 

Together with the choir he travelled through Yugoslavia, Germany, Italy, France, 

Luxemburg and Hungary and always came back with new awards.  However, we 

should not forget to mention the choirs Emil Adamič, Slavko Osterc and Jože 

Lacko, in the collaboration with which he always made newspaper lines. The 

diploma paper includes several data that show his life and work in one place. The 

paper uses the following methods: method of analysis and synthesis, method of 

abstraction and demonstration, descriptive method and historical method. 
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1 UVOD 

Pri iskanju ustrezne teme diplomskega dela sem porabil ogromno časa. Z 

mentorjem sva imela številne pogovore, v katerih sva iskala različne možnosti. Pri 

nadaljnjem prebiranju literature predlaganih tem sem ostal praznih rok. Tudi s 

starši sem se pogovarjal o problemu. Nekaj dni kasneje je oče pri sortiranju 

notnega gradiva naletel na pesemsko zbirko Okoli hišice in se spomnil časov 

sodelovanja z Jožetom Gregorcem. Predlagal mi je, naj naredim diplomsko delo o 

njem in njegovem delu z zbori. V istem trenutku sem se spomnil srečanja z njim 

pred 15 leti na otvoritvi glasbene šole mojih staršev na Ptuju. Še isti dan sva z 

očetom poklicala njegovo drugo ženo Marijo in se kar odpravila k njej. Čakal naju 

je topel sprejem in deležen sem bil obujanja prijetnih spominov na Gregorca. Bila 

je zelo vesela, ko je izvedela namen obiska, in mi predlagala, naj se obrnem na 

Domoznanski oddelek Knjižnice Ivana Potrča, kjer hranijo njegovo celotno 

zapuščino. Pri prebiranju njegove zapuščine, ki se nahaja v desetih škatlah, sem 

naletel na kroniko njegovega življenja in dela. Izrezal in zalepil je številne članke 

o sebi in svojem delu iz različnih časopisov ter hranil osebne dokumente, zahvale, 

odločbe in drugo. Sledila sta delno sortiranje zapuščine in pregled monografskih 

publikacij (knjige, leksikoni, enciklopedije), serijskih publikacij in drugih virov. 

Na podlagi pridobljenih informacij in virov sem se odločil za temo diplomskega 

dela, ki obravnava življenje in izvrstno zborovodsko ter umetniško delovanje 

Jožeta Gregorca. Najprej sem predstavil njegovo osebno življenje, ki so ga krojile 

službene obveznosti. Nadaljeval sem z delovanjem na Ptuju, ki mu je služilo, kot 

nekakšna odskočna deska za večje projekte, med katere nedvomno spadajo moški 

pevski zbor Slava Klavora in učiteljski pevski zbor Emil Adamič. Diplomsko delo 

sem zaključil v sproščenem duhu z različnimi anekdotami vedno zabavnega 

Jožeta Gregorca, v priloge pa sem vključil še fotografije, kantato Brodnik, razno 

dokumentacijo in drugo. 

 

 



Jože Gregorc 2 

 

 

2 NAMEN 

Splošni vidiki oziroma raziskovalna vprašanja, ki predstavljajo teoretično 

proučevanje raziskovalnega problema, so: 

 Jože Gregorc – življenjepis; 

 Službovanje na Ptuju (Glasbena matica, glasbena šola, gledališče, 

gimnazija); 

 službovanje v Mariboru; 

 zborovodstvo; 

 anekdote; 

 nagrade in priznanja. 
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3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Domnevni odgovori:  

 Zgodnje zanimanje Jožeta Gregorca za glasbo in njene zakonitosti je 

glavni temelj njegovega umetniškega in pedagoškega delovanja. 

 Kot vzoren in natančen zborovodja je odločno vplival na dvig kvalitete 

zborov, predvsem pa je izpopolnjeval učitelje učiteljskih pevskih zborov, 

ki so bogato znanje širili naprej.  

 Pozornost slovenske glasbene elite je pridobil s številnimi uspehi in 

priznanji pevskega zbora SKUD Jože Lacko. 

 Temelj njegovega pedagoškega dela je bilo takojšnje zlitje teoretičnega 

znanja s praktičnim delom, s katerim je pokazal izredno sistematičnost pri 

vzgoji študentov. 

 Neizmerne pedagoške in umetniške izkušnje ter znanja so pripomogla, da 

je sodeloval v strokovnih komisijah in žirijah na domačih in tujih tleh.    

 Za svoje neizčrpno delo na zborovskem področju je prejel mnoga 

priznanja in nagrade. 
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4 METODOLOGIJA DELA 

Tema diplomskega dela s težiščem na eksplikativnem raziskovalnem pristopu 

glede na vsebino narekuje uporabo različnih metod teoretičnega raziskovanja. 

4.1 Uporabljene raziskovalne metode 

Uporabljene so bile naslednje raziskovalne metode: 

 metoda analize in sinteze; 

 metoda abstrakcije in konkretizacije; 

 deskriptivna metoda; 

 zgodovinska metoda. 

4.2 Uporabljeni viri 

Uporabljeni so bili naslednji viri: 

 primarni viri; 

 sekundarni viri; 

 primarni spomini; 

 arhivsko gradivo; 

 publikacije; 

 časopisni članki; 

 fotografije; 

 Gregorčeva zapuščina. 
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5 JOŽE GREGORC 

5.1 Življenjepis 

Iz krstnega lista Jožeta Gregorca, ki ga hrani c. in kr. Garnizonsko dušno 

pastirstvo v Puli, je razvidno, da se je 24. januarja 1914 rodil v Pulju in bil tam 7. 

februarja 1914 od vojnega kurata Edvarda Lengsfelda po rimokatoliškem obredu 

krščen kot Jožef Jurij. Bil je sin zakoncev Jožefa Gregorca in Ane Karoline Dinjo. 

Iz vsebine krstnega lista je razvidno, da se je oče rodil v Zbelovem pri Poljčanah 

in služboval kot c. in kr. računski podčastnik. Zakonska hči sobnega slikarja Ev. 

Janeza Dinjo Ana Karolina Dinjo je bila rojena na Dunaju. Svojo nalogo kot 

krstna botra sta opravila Jurij Weyermayr, c. in kr. štabni višji puškar, in njegova 

žena Lina Weyermayr (krstni list – KIPP, Domoznanski oddelek). 

Po prvi svetovni vojni se je družina preko Celja in Laškega preselila v Mursko 

Soboto. Iz njegovega evidenčnega lista je razvidno, da je od leta 1920 do leta 

1925 opravil pet razredov osnovne šole v Laškem in Murski Soboti.1 Že kot 

osnovnošolec je pridno vadil violino in klavir ter ustanovil svoj fanfarni orkester. 

Šesti razred je leta 1925 nadaljeval v mariborski realki (realna gimnazija)2 in do 

leta 1933 opravil osem razredov. Vedno ga je spremljalo veselje do glasbe, 

predvsem do dirigiranja in dela z zbori. Hodil je k šolskemu zboru prof. Jože 

Ambrož in jo večkrat tudi nadomeščal. Vzporedno je hodil k pouku klavirja in 

violine ter v Murski Soboti vodil pevski zbor dijakov in dijakinj, obenem pa tudi 

šolski orkester. Hitro so opazili tudi njegov pevski talent. Tako je Joža Ambrož 

Jožetu predlagala, da se vpiše v šolo petja. Po končani gimnaziji je svoje 

izobraževanje nadaljeval na državnem konservatoriju v Ljubljani. Na državnem 

konservatoriju je študiral solopetje kot glavni predmet. Ob študiju je javno 

nastopal kot solist (baritonist) z narodnimi pesmimi in opernimi arijami. Kot 

                                                           
1 Njegova slovenščina je bila prežeta s prekmurskim narečjem, ki ga je spremljalo skozi vsa leta. 

Perfektno je obvladal nemški jezik. 
2 Realna gimnazija je bila ustanovljena leta 1850 s prvim razredom nižje realke. Višja sedemletna 

realka je nastala leta 1870 še brez lastnih prostorov. Stavbo realke so zgradili po zamislih arhitekta 

Willhelma Bücherja v klasičnem slogu in predali njenemu namenu leta 1873. Leta 1924 se je šola 

preoblikovala v osemletno realko. Leta 1945 so šolo preimenovali v I. gimnazijo, v šolskem letu 

1959/60 pa v današnjo Prvo gimnazijo (http://sl.wikipedia.org/wiki/Prva_gimnazija_ Maribor). 
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violinist je sodeloval pri šolskem orkestru in pri društvu Glasbene matice v 

Ljubljani. Študij je uspešno končal leta 1937. Še istega leta ga je glasbena pot 

popeljala v Akademijo za glasbo v Ljubljani. Leta 1941 je pri Juliju Betettu 

končal solopetje kot glavni predmet in violino kot stranski oziroma drugi predmet. 

Sledilo je obdobje vojne. Gregorc se je pod okriljem Osvobodilne fronte boril 

proti okupatorjem, kar ga je stalo svobode. Po ljubljanskih zaporih se je potikal 26 

mesecev (evidenčni list; po izpovedi Vite Gregorc, 12. 8. 2015).  

Njegova strast je bila umetnost dirigiranja in delo z zbori. To znanje je 

izpopolnjeval na Muzički akademiji v Zagrebu pri prof. Franu Lhotki in na 

Dunaju pri prof. Maxu Schönherrju ter Karlu Böhmu, kjer je študij dirigiranja tudi 

končal (leta 1951). 30. junija 1959 je na Akademiji za glasbo v Ljubljani 

diplomiral iz predmeta solopetje (prav tam). 

Prvo ženo je spoznal že med službovanjem na Ptuju tik pred drugo svetovno 

vojno. Rojena Vlasta Rau je pela v pevskem zboru Glasbene matice na Ptuju. 

Začela se je romanca. Vsak dan ji je pisal pisma in se večkrat s svojo kobilo 

Zorico odpravil k njej v Kmetijski kombinat, kjer je službovala. 18. decembra 

1948 sta se na Ptuju poročila. Svojega prvega otroka (sina Marka) se je lahko 

razveselil še istega leta. Veselje je prekinila tragedija. Še ne osem mesecev star sin 

je po kratki bolezni umrl. V Cankarjevi ulici 5 na Ptuju je zavladala žalost. Želja 

po otroku se mu je ponovno izpolnila 10. decembra 1956. Luč sveta je zagledala 

Vita Gregorc3 (po izpovedi Vite Gregorc, 12. 8. 2015). 

Leta 1961 se je družina preselila v Maribor. Imel je polne roke dela. Vodil je 

svetovno znani MoPZ Slava Klavora in oba UPZ v Ljubljani in Mariboru, prevzel 

mesto direktorja Mariborske filharmonije (1950−1963) ter bil profesor in 

predstojnik glasbenega oddelka Pedagoške akademije v Mariboru. 

Leta 1974 se je ponovno zgrnil temen oblak nad družino. 14. aprila je umrla žena 

za tuberkulozo. 25. junija 1977 se je drugič poročil. Z ženo Marijo se je ustalil v 

domačem kraju Ptuj.  

                                                           
3 Koncertna mojstrica.  
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Tudi po upokojitvi se delo ni ustavilo. Že leta 1982 je izšel njegov priročnik za 

zborovodje Moje izkušnje in pogledi na zborovodstvo. Pisal je glasbene recenzije 

o opernih predstavah in različnih koncertih za Delo in ptujski Tednik. Kot mentor 

je pomagal in izpopolnjeval številne zbore in zborovodje ter ob tem napisal še 

kakšno priredbo. Njegovo pomoč so pogosto iskali zborovodje, ki so se s svojimi 

zbori pripravljali na različna tekmovanja. Leta 1993 je postal častni meščan mesta 

Ptuj, leta 1999 pa mu je mesto Maribor predalo mestni pečat Maribora. Njegovo 

zdravstveno stanje se je nenadoma poslabšalo v letu 2002. Zaradi odstopa zadnje 

stene od mrežnice se mu je drastično poslabšal vid. Bil je potrt, kar pa ni dobro 

vplivalo na njegovo zdravje. Svojo bogato življenjsko pot, nagrajeno in potrjeno s 

številnimi priznanji in nagradami, je zaključil v 90. letu starosti 15. februarja 2003 

in za sabo pustil ogromno žalujočih (Gregorc, 1982; Gregorčeva zapuščina, KIPP, 

Domoznanski oddelek). 

5.2 Jože Gregorc na Ptuju 

V času Gregorčevega zadnjega letnika študija na Akademiji za glasbo v Ljubljani 

in po odhodu čelista Bogomila Čehovina iz glasbene šole Glasbene matice Ptuj je 

bilo razpisano prosto delovno mesto prav tam. Ker do takrat še ni diplomiral, so 

bile možnosti zaposlitve majhne, vendar se mu je nasmehnila sreča in je bil izbran 

med devetimi kandidati, med katerimi so se znašla imena, kot so Ubald Vrabec,4 

Fran Venturini st.,5 Hladek Bohinjski in drugi (Gregorc, 1985, str. 159). 

Iz odločbe Glasbene matice, ki se danes nahaja v Domoznanskem oddelku 

Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, izdane 28. januarja 1940, je razvidno, da je odbor 

Glasbene matice na Ptuju na svoji seji, dne 26. januarja 1940, sprejel ponudbo, ki 

jo je v upanju na svojo prvo službo poslal 15. januarja istega leta. Priznali so mu 

mesečno dva tisoč dinarjev pod pogojem, da odstopi od zahteve, da se mu štejejo 

ure kapelništva pri godbi na pihala in vaje pevskega zbora dvojno. Trenutno 

                                                           
4 Ubald Vrabec, skladatelj in zborovodja, se je rodil 11. decembra 1905 v Trstu (http://www. 

slovenska-biografija.si/oseba/sbi816219/). 
5 Fran Edvard Venturini, skladatelj in zborovodja, se je rodil 30. maja 1882 v Boljuncu – Furlanija 

(http://www.slovenska-biografija.si/iskanje/?q=fran+venturini). 
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finančno stanje tega ni dopuščalo. S privolitvijo k sklepu odbora bi imel naslednji 

predmetnik (Odločba Glasbene matice Ptuj):  

 2-krat po 2 uri godbe na pihala; 

 2-krat po 1,5 ure pevskega zbora; 

 2 uri ansambelske vaje z gojenci zavoda; 

 2 uri pouka teorije; 

 6-krat po 40 minut pouka violine; 

 4 ure klavirskega pouka; 

 2-krat po 20 minut vežbanja godbenega naraščaja. 

Skupaj bi imel 24 ur tedensko. 

Ker še ni zaključil s študijem, bi bil nastavljen kot začasna honorarna pomoč (prav 

tam). 

5.2.1 Glasbena matica Ptuj  

Iz številnih virov je razvidno, da je mesto Ptuj posedovalo bogato kulturno 

dogajanje, ki je vključevalo posvetno, gledališko, slikarsko, glasbeno in folklorno 

dejavnost. Važen delež h kulturnemu dogajanju je prispevala leta 1922 

ustanovljena Glasbena matica Ptuj. S finančnimi sredstvi in neizčrpljivim 

veseljem do umetnosti so tudi ptujski meceni pripomogli h kulturnemu razvoju in 

pomagali pri izpeljavi različnih dogodkov. Med njimi je dr. Orožna, odbornik 

Glasbene matice, ki je vsako leto gostil in honoriral svetovno znani Zikov − 

(praški) godalni kvartet. Zanimivo je to, da je študij novega koncertnega sporeda 

potekal kar na njegovem posestvu v Halozah, nastop pa je veljal kot nekakšna 

generalka za prihajajočo turnejo kvarteta. Zanimivo je tudi to, da je gostilničar 

Bračič iz Rogoznice pri Ptuju, sam navdušen pevec, igralec in godbenik, dal 

gostilni prizidati dvorano za potrebe godbenikov in amaterskih igralcev. 

Inštrumente za godbo je kupil kar sam (Gregorc, 1985, str. 159). 
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Službo je nastopil 1. februarja 1940. Svoje vtise ob prvi službi opisuje tako (prav 

tam, str. 159): »Moja prva služba – kakšna sreča! Za mladega človeka, 

nadobudnega muzika in zanesenega romantika pač ni moglo biti primernejšega 

okolja, kot so romantična kulisa starega Ptuja in njegovi dobri ljudje.« Med 

sodelavci je naletel na topel sprejem, dolgoletna ravnateljica in pianistka prof. 

Mara Kabaj pa ga je z veseljem uvajala v skrivnosti izobraževalnega dela, vodila 

v razne družbe, kjer je spoznaval ugledne Ptujčane, in ga odlično spremljala na 

klavirju kot solista na raznih nastopih in prireditvah. Poleg šole je moral voditi 

tudi pevski zbor Glasbene matice in mestno godbo. Sam pravi, da zbora tedaj ni 

bilo, zato je moral zbrati stare pevce in pridobiti nove. To mu je tudi uspelo. 

Prijavljencev je bilo vse več, med katerimi so bili dobri glasbeniki, ki so tudi sami 

vodili pevske ali tamburaške zbore (prav tam, str. 160). 

V tem kratkem obdobju njegovega službovanja med letoma 1940 in 1941 so 

ustanovili tudi salonski orkester, v katerem so sodelovali ugledni Ptujčani na 

visokih stolčkih, učitelji in profesionalni glasbeniki, ki so tudi sicer odigrali 

pomembne vloge v kulturnem življenju Ptuja. S trdim in vztrajnim delom sta zbor 

in orkester še v istem šolskem letu 1939/40 uspela na oder postaviti skupen 

koncert, ki so ga še dodatno posladkale Gregorčeve solistične točke s pianistko 

prof. Maro Kabaja. Tudi v šolskem letu 1940/41 je Glasbena matica na odru 

pričarala vokalno-inštrumentalni koncert, ki se je odvijal 4. marca 1941 v 

mestnem gledališču. Program je bil sestavljen iz 12 točk. Prve štiri točke so 

pripadale Mešanemu pevskemu zboru Glasbene matice. Zapeli so Gallusov Ecce 

quomodo, Palestrinov O bone Jesu, Angelček ljubi, varuh ti moj dr. A. Schwaba in 

Kogojevo Stoji, stoji, mi polje. Sledili sta Beethovnovi Dve bogateli in Mozartova 

Mala nočna glasba v izvedbi godalnega orkestra Glasbene matice. Sledil je 

odmor. Uvod v drugi del je prispeval mešani pevski zbor Glasbene matice s 

pesmima Jesenske noči in Rugalica hrvaškega skladatelja Josipa Slavenskega. 

Naslednji dve točki je izvajal orkester Glasbene matice. Izvajal je Beethovnovo 

uverturo Edmont in Dvořákov slovanski ples št. 1. Sledili sta Wilhelmova 

recitacija Aškerčevega Brodnika in zadnja točka, kantata za solista, zbor in 

orkester Brodnik Jožeta Gregorca (prav tam).  
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Postal je del pomembnega središča za glasbeno dogajanje na Ptuju. Njegovo delo 

je prekinila druga svetovna vojna. 6. junija 1941 se je ponovno vrnil v Ljubljano. 

Zaključilo se je 19-letno obdobje obstoja Glasbene matice Ptuj (prav tam, str. 

163). 

Po drugi svetovni vojni se je ponovno vrnil v najstarejše slovensko mesto in 

prevzel mesto ravnatelja glasbene šole, katere korenine segajo v leto 1922, ki je 

takrat delovala v okviru Glasbene matice Ptuj.6 Mnogokrat ni povsem jasno, pod 

katerim okriljem je določena ustanova delovala, saj različni ustni in pisni viri 

pričajo različno. Delovanji Glasbene matice in Glasbene šole Ptuj se močno 

prepletata. 

Novopečenega ravnatelja in predmetnega učitelja solo petja ter violine je čakala 

opustošena šola. Svoje misli je zapisal tako:  

 

Glasbena šola je bila bombardirana, predvsem je bila poškodovana in 

razkrita streha. Klavirji in drugi inštrumenti so stali v vodi. Dodeljenih 

mi je bilo 35 nemških ujetnikov in na srečo sta bila dva med njimi 

glasbenika. Delo se je začelo. Inž. arh. Miroslav Boriš je napravil 

načrt za popravilo in delno notranjo prezidavo. To delo je opravil 

udarniško, kot je bilo takrat vsako naše delo. Začel se je lov za opeko, 

ladijskim podom, najrazličnejšimi spremljajočimi potrebščinami, 

inštrumenti itd. (prav tam, str. 162).  

 

Preden je bilo mogoče nadaljevati poučevanje, je bilo treba vzpostaviti primerne 

pogoje. Zaradi primanjkovanja gradbenega materiala in življenjskih potrebščin 

nasploh je dobesedno potekal »lov na …«. 

Začelo se je z elanom napolnjeno šolsko leto 1945/46. Pouk je potekal v 

prenovljeni glasbeni šoli v na novo vzpostavljenih pogojih, kjer poteka še danes. 

                                                           
6 Leta 1934 se je ta preimenovala v Glasbeno šolo Ptuj. 
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5.2.1.1 Delovanje pevskega zbora po 2. svetovni vojni 

Z vrnitvijo Gregorca na Ptuj se je poleg glasbene šole »renoviral« tudi zbor. Ob 

vseh nalogah, ki so spremljale delo ravnatelja, je začel zbirati nekdanje in nove 

pevke in pevce ter kmalu uredil mešani pevski zbor z več kot 60 pevci. Poleg 

mešanega zbora je kmalu nastal še moški pevski zbor, ki so ga zaradi njegovega 

aktivističnega delovanja preimenovali v Lackov zbor. Sprva so nastopali s 

posameznimi točkami na prireditvah, ki sta jih organizirala okrajni in mestni 

odbor Osvobodilne fronte. Prvi večji predstavitvi zbora so lahko prisluhnili na 

prvi Prešernovi proslavi, 8. februarja 1946, v gledališču na Ptuju. Svoj prvi 

samostojni koncert je zbor priredil 12. julija 1946. Uvod so tvorile partizanske 

pesmi. Sledile so slovenske ljudske in umetne pesmi (Žgeč, 2005, str. 47; Kodrič, 

2003, str. 16). 

6. oktobra 1946 so se udeležili pevskega tekmovanja vseh pevskih zborov 

mariborskega okrožja. Zbor je tekmoval v prvi kategoriji. Zbor je pred 1500 glavo 

množico dosegel 59.5 točk od možnih 60. S tem rezultatom je pristal na prvem 

mestu (Gregorc, b. l.). 

Med pomembna gostovanja na Ptuju nedvomno spada obisk zbora moravskih 

učiteljev iz Češkoslovaške. V Titovem domu, nekdanjem nemškem Društvenem 

domu in kasnejšem kinu, je koncertirala ljubljanska koncertna poslovalnica. Svoje 

vtise je pri ptujski publiki pustil prihod uglednega Akademskega pevskega zbora 

tokrat pod vodstvom Radovana Gobca (Kodrič, 2003). 

21. marca 1947 je prišlo do spremembe. Z izjavo na izrednem občnem zboru se je 

pevski zbor vključil v Okrajni svet Ptuj. Zbor se je preimenoval v Pevski zbor 

Okrajnega sindikalnega sveta Glasbene matice na Ptuju (prav tam). 

Dan pred odhodom na desetdnevno gostovanje na progi Šamac–Sarajevo so 

gostovali v veliki Filharmonični dvorani v Ljubljani. Predstavili so zanimiv in 

pester program, ki je bil sestavljen iz narodnih, delavskih, partizanskih in raznih 

drugih umetnih skladb avtorjev Petrova, Aleksandrova, Danona, Adamiča in 

drugih. Predvsem je zbor izstopal poleg pesmi Kozare Oskarja Danona z 
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Adamičevima Kresovale tri djevojke in Vragovo nevesto ter Lajovčevo Pastirčki 

(prav tam). 

10. junija 1947 so se podali na pot na naslednje gostovanje na progo Šamac - 

Sarajevo. Med prebiranjem razne literature in Gregorčeve zapuščine sem naletel 

na rokopis samega »maestra« z naslovom Kronika pevskega zbora Glasbene 

matice na Ptuju. Med vsemi kronološko urejenimi podatki o nastopih in koncertih 

izstopa 13-stransko na gosto napisano besedilo o turneji SPZ Glasbene matice na 

progi Šamac-Sarajevo, v kateri je svoje vtise iz potovanja in nastopanja zapisal s 

flomastrom (Kronika pevskega zbora Glasbene matice na Ptuju).  

S koncertom 3. avgusta 1947 se je pestra sezona končala. Izpolnili so vse cilje, ki 

so si jih zastavili. Posebno zahvalo za odlično speljano sezono je Gregorc posvetil 

prof. Franju Luževiču, ki je pomagal pri vajah posameznih glasov, in predsedniku 

Zrimšku, ki je omogočil prirejanje številnih koncertov. Gregorc je v svoji zasebni 

kroniki poudaril, da pot, ki so jo v tem letu prehodili, ni bila lahka (Gregorc, b.l.). 

Pevcem so se v spomin vtisnile besede bivšega ptujskega sekretarja tov. 

Simoniča: »Naj vam mečejo polena, kolikor hočejo, vi le hodite svojo pot naprej 

in vztrajno delajte, ker ta vaša pot je edina prava!« (prav tam).  

Repertoar za leto 1946/47, ki se je izvajal na vseh nastopih zbora (prav tam): 

Mešani pevski zbor: 

Radovan Gobec: Pesem o svobodi 

Fran Edvard Venturini: Mi smo ubežniki 

Aleksander Vasiljevič Aleksandrov: Stalingrajska 

Ruska revolucionarna: Čapajevka 

Anton Vračko: Delavski pozdrav 

Slavonska partizanska: Druže podji doma 

Oskar Danon: Kozara 
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Ubald Vrabec: Slovenska pesem 

              Udar na udar 

Radoslav Hrovatin: Tovariš Stane 

Anton Schwab: Prleška/Pri sosedi se že kadi 

               Baba ide u gosti 

Emil Adamič: Kresovale tri devojke 

              Vragova nevesta 

              Tožba 

Anton Lajovic: Pastirčki 

Anatolij Konstantinovič Ljadov: Vozle rečki 

Stevan Mokranjac: II. Rukovet  

Vinko Vodopivec: Plojske rože 

Anton Foerster: Ljubica 

Anton Dolinar: Po gorah 

Stanko Premrl: Zdravica 

Koroška narodna: N'mal čez izaro 

Koroška narodna: Pojdem u rute 

Moški pevski zbor: 

Milan Apih: Bilečanka 

Fran Edvard Venturini: Vstajenje 

                  Hej brigade 

                  Pesem talcev 
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Ivan Zajc: Pozdrav delu 

Anton Hajdrih: Pod oknom 

 Gustav Ipavec: Planinska roža 

Vasilij Mirk: Na trgu 

Jakob Aljaž: Slovan na dan 

Oskar Dev: Flosarska 

Vinko Vodopivec: O večerni uri 

Anton Schwab: Slanica 

Vilko Novak: Sanak spava 

Narodna: Rad 'mam tri ljubice 

                Dečva u hartelnu rožce nabira 

                Sijaj sijaj sončece 

                Bleda luna 

                Sem šel čez gmajnico  

Pevsko sezono 1947/48 so začeli z občnim zborom SPZ Glasbene matice 2. 

septembra, na katerem so zasnovali načrt. Ambicije in pričakovanja so bila velika, 

program pa je bil lep. Zagotoviti so morali le redne in kvalitetne vaje ter 

disciplino, s katero bi si zagotovili nadaljnjo rast zbora. Mesec september so 

zaznamovali trije festivali. Prvi festival se je odvijal v Mariboru, kjer je mešani 

pevski zbor nastopil z ostalimi sindikalnimi pevskimi zbori. Prireditev je 

spremljalo zavidljivih 8.000 poslušalcev. Sledila sta Ptujski okrajni festival (3.000 

poslušalcev) in festival na Lijaku na Primorskem. Slednji je bil »priključitveni« 

festival do tedaj »zasužnjenih« Slovencev na Primorskem. Po mnogih letih 

zatiranja slovenskega jezika je ponovno odmevala slovenska pesem. Sledili so 

razni nastopi na proslavah in koncertih (Gregorc, b. l.). 
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Z mesecem februarjem leta 1948 je nastopila kriza. Odhajanje pevcev, ki so bili 

službeno premeščeni ali pa so šli na odslužitev vojaškega roka, je bilo najbolj 

čutiti v moškem zboru. Kljub glasovno šibkejšemu zboru in odsotnosti 

predsednika tov. Zrimška je zborovodji 17. aprila 1948 uspelo speljati koncert v 

Titovem domu pred 1.100 poslušalci. Koncert so popestrili dramska igralka Mila 

Šaričeva (recitacija), prof. Justina Kovačič (sopran), prof. Božidar Gorše (violina), 

Egon Kunej (klavir), Eleonora Šrol (klavir) in Franjo Luževič (klavir). Ženski 

zbor je zapel slovaško narodno Pasel Janko in Ocvirkovo Serenado. Mešani zbor 

je nastopil z novim programom. Predstavili so Mokranjčev VIII. Rukovet, rusko 

narodno Njiz'pa Matjuške, Tanjejevo Zujozdi, Hristovo Nefelno libe, Dve roži 

Cezarja Kjuja in Tijardovičevo Mile pop Jordanov. Moški zbor na koncertu ni 

nastopil (prav tam). 

V istem letu je zbor Glasbene matice prešel v okvir sindikalnega kulturno-

umetniškega društva Jože Lacko in se preimenoval v Mešani pevski zbor SKUD 

Jože Lacko (prav tam).  

Eden pomembnejših dogodkov v tem letu je bila udeležba na tretji republiški 

reviji sindikalnih kulturno-umetniških društev Slovenije v Mariboru. Kot sam 

pravi, so se na revijo podali brez upanja na zmago, posebno še zato, ker jih je 

odbor revije obvestil prav tik pred nastopom. Odhod v Maribor je opisal tako 

(Gregorc, kronika): »Vsi pevci kažejo zaskrbljene obraze – češ, zopet bode tako, 

kakor smo navajeni. Ugibali smo, ali bode komisija ocenjevala pesmi po 

umetniškem podajanju ali pa po drugih vidikih. Vendar smo kmalu izvedeli, da 

sestavljajo komisijo naši znani in resni glasbeniki, kot so Cvetko, Hrovatin, 

Marolt, Pahor in drugi. To nas je navdajalo z iskrico upanja.« Sestav komisije je 

obljubil kvalitetno in plemenito tekmovanje. Ob poslušanju drugih zborov jim je 

postalo jasno, da bo konkurenca ostra. Na odru so predstavili Tanjejev Zujozdi, 

Mokranjčev VIII. Rukovet in rusko narodno Njiz'pa Matjuške. Izmed vseh zborov 

je SKUD Jože Lacko doseglo največ točk. Zbor je prejel denarno nagrado v višini 

10.000 dinarjev. Prav tako so tudi zborovodju Jožetu Gregorcu poklonili denarno 

nagrado v višini 3.000 dinarjev (prav tam).  
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Na drugem kongresu Ljudske prosvete Slovenije je zbor januarja 1949 v Ljubljani 

ponovno osvojil prvo mesto. V istem mesecu so odpotovali v Beograd na zvezno 

tekmovanje. Uvrstili so se na drugo mesto takoj za KUD Kosta Abrašević iz 

Beograda (Kodrič, 2003).  

Uspeh v Beogradu je privedel k temu, da je zvezni sindikat pred koncem avgusta 

1949 povabil ptujski zbor na desetdnevno turnejo po Srbiji in Vojvodini. V 

Beogradu so se pridružili še drugim sindikalno-umetniškim društvom, kot so Jože 

Moškrič iz Ljubljane, Franc Mencinger iz Javornika in Prežihov Voranc z 

Guštanja. Prvi koncert je bil na dan prihoda v Beograd in je od utrujenih pevcev 

zahteval še zadnji kanček moči. Nekoliko hripav zbor ni mogel pokazati svoje 

prave višine in kvalitete. Kljub temu je vsako točko zaključil buren aplavz. 

Navdušene publike ni manjkalo tudi na naslednjih koncertih. Ljudje so zasedli še 

zadnje kotičke in z velikim veseljem prisluhnili dogajanju na odru. Zadnji dan 

turneje so preživeli ob Paličkem jezeru v Vojvodini in uživali v nežnih melodijah 

godbe. Prijetno vzdušje je popestrila še domača folklora. S tem dnem se je 

končala turneja, s katere so odnesli nepozabne vtise (Gregorc, b. l.). 

Do konca leta 1949 je SKUD Jože Lacko sodelovalo na proslavah. Mešani zbor je 

9. oktobra imel celovečerni koncert. Popestrili so program kulturno-prosvetnega 

tedna na Ptuju (16.–23. oktober). Svoj celovečerni koncert je 16-članski moški 

pevski zbor pripravil 20. oktobra in na povabilo tovarne stekla v Straži pri 

Rogaški Slatini 9. novembra s celovečernim programom pričaral odličen koncert. 

Tukaj se končajo s črnim pisalom zapolnjene strani njegove kronike (prav tam). 

Od Gregorčevega ponovnega prihoda na Ptuj leta 1945 do leta 1950 je imel 

pevski zbor izredno veliko koncertov, in to ne le v mestih takratnega 

mariborskega okrožja, Ljubljani, Kranju ali celo Beogradu, temveč so se z enako 

ljubeznijo lotevali koncertov in raznih nastopov tudi v manjših krajih, kot so 

Gorišnica, Lenart, Majšperk, Kidričevo in drugi. Na teh odrih so svojo gibljivost 

dokazali predvsem moški zbori, ki niso zahtevali velikega odra in so bili za 

organizatorja »cenejši«.  
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Z letom 1950 se je v zboru začel nakazovati zastoj. S svojimi uspehi je Jože 

Gregorc vzbujal pozornost v Sloveniji. Ponujale so se mu druge priložnosti in 

vedno več zborov si je želelo njegovega vodstva. Leta 1950 je bil naprošen, da 

prevzame mesto načelnika za glasbo in šefa dirigenta orkestra ter komornega 

zbora pri Radiu Maribor. Ker so bile prometne povezave povojnega časa izredno 

slabe, so mu obljubili avto s šoferjem. Njegovo delovanje na Ptuju se je prekinilo 

za eno leto. Svoje ravnateljske posle na Glasbeni šoli je predal Eleonori Šrol, 

pevski zbor prof. Luževiču, orkester upravitelju Jožetu Rojcu, godbo pa Jakobu 

Štruclu. Med Gregorčevo odsotnostjo se je delo zaustavilo, prav tako pa tudi 

napredek. Nepričakovano so se javljali očitki tako o domnevni nedisciplini in 

pretiravanju pri pouličnem petju podoknic (kvintet) kot o nenaklonjenosti do 

vstopa mladih pevcev. Danes si zborovodji lahko le želimo podmladka v zboru. 

Prav tako so krožile domneve o manj kvalificiranem dirigentu Luževiču, ki pa je 

kritike utemeljeno zavrnil, saj je – po mojem mnenju – ob Gregorčevem boku 

imel odličnega mentorja. Zastoj pripisujem razočaranju pevcev in padcu 

motivacije ob odhodu Gregorca. Kot zborovodja in vodja vokalne skupine sam 

vidim, da med zborovodjem in pevci poteka dialog. Pevci se navadijo na 

zborovodjo in obratno, sklepajo prijateljstva, skupaj doživljajo razne dogodivščine 

in zmagujejo ter izgubljajo. Na nek način dihajo skupaj. Občasno prevzamem tudi 

funkcijo očeta, matere, psihologa in še kaj bi se našlo. Menim, da pred 60 leti ni 

bilo kaj drugače (Gregorc, 1985, str. 168).  

Z vrnitvijo na Ptuj leta 1951 se je zaposlil v ptujski gimnaziji in vodil gimnazijski 

zbor. Pojavil se je nov trend. Začelo se je obnavljanje predvojnih Svobod. Da ne 

bi zaostajali za ostalimi, so člani ptujskega komiteja sprejeli odločitev, da po 

vzoru drugih mest ustanovijo DPD Svoboda na Ptuju. To jim je uspelo v 

novembru 1951. S svojo zvezo so prevzemali sindikalna in druga kulturna 

društva. Tako se je tudi SKUD Jože Lacko priključil in imensko izginil v DPD 

Svoboda. Vključitev zbora propadajočega SKUD Jože Lacko je prispeval le 

omejen delež pevcev. Sekretar tov. Jože Tramšek je Gregorca naprosil, da najde 

80 pevcev in omogoči ustanovitev moškega pevskega zbora DPD Svoboda. Treba 

je bilo poiskati nove pevce. Pri tem podvigu se je odločil za precej nenavadno, a 

zanimivo avdicijo. Njegovo razlago sem kar citiral:  
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Gostilne so bile odprte do 0.30. To pa je ravno pravi čas, ko se gostje 

sprostijo in razigrajo. […] Med razpoloženimi gosti ga ni bilo, ki ne bi 

iz polnih pljuč zapel svojo najljubšo pesem. Niti slutil ni, da ga 

posluša strokovno uho. Takoj sem si zapisal obseg in barvo njegovega 

glasu, kvaliteto posluha, muzikalnost, jakost pljuč in vse, kar je za 

dobrega pevca potrebno. […] Ko sem imel zbranih 86 preizkušenih 

pevcev, je tov. Tramšek sklical prvo vajo (Gregorc, 1985, str. 168-

169). 

 

S takšnim nekonvencionalnim načinom je pevca brez njegove vednosti in 

morebitne treme preizkusil. Do imen in naslovov pevcev je prišel s pomočjo 

natakarja Gustla Drobniča. Celotna »misija« se je odvijala v kavarni Moskva na 

Mestnem trgu na Ptuju.7 Na prvo vajo je prišlo vseh pedantno izbranih 86 pevcev. 

S prva niso vedeli, čemu so prišli. Šele ko so zagledali Gregorca, se jim je 

zjasnilo. Tako je leta 1952 nastal moški pevski zbor in nato še mešani s 100 pevci. 

Ogromno število pevcev se na žalost ni obdržalo. Zbor je dokaj dobro napredoval 

in imel nekaj uspelih nastopov. Prvič so nastopili 13. novembra 1952 na 

ustanovnem občnem zboru Svobode s tremi pesmimi, nato pa za tedanji državni 

praznik 29. novembra. 11. aprila 1953 se je zbor prvič predstavil s celovečernim 

nastopom, ki je zajemal narodne in umetne pesmi. Od prvotnih 100 pevcev se jih 

je obdržalo 85. Mešani pevski zbor je vodil še nekaj let, vendar so ga že čakale 

nove pomembne vloge v Mariboru. Z ukinitvijo ptujskega gledališča je prevzel 

mesto direktorja Mariborske filharmonije in se z družino preselil v Maribor. S tem 

se je zaključilo njegovo aktivno in strokovno delo na Ptuju. Občasno se je še 

vračal na Ptuj in dirigiral na kašnih proslavah. Obiski so bili zaradi obveznosti v 

Mariboru vedno redkejši in dragocenejši (Gregorc, 1985, str. 166−167). 

Moška sekcija »asimiliranega« SKUD Jože Lacko se je kljub vsemu obdržala in 

se s prehodnim imenom Obrtnik dokončno preimenovala v Komorni moški zbor 

Ptuj, ki svoje delo opravlja še danes. Danes zbor vodi mag. Nina Lorber (Kodrič, 

2003). 

                                                           
7 Današnja kavarna Evropa. 
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5.2.1.2 Mestna godba Ptuj 

Zametki ptujskega godbenega igranja segajo v 14. in 15. stoletje. To so bili 

godbeniki, ki so delovali v okviru meščanskih milic, kasneje pa kot piskači in 

deželni trobentači. Večstoletna tradicija je leta 1855 prešla v novo, pomembno 

obdobje. Nastala je samostojna civilno organizirana godba, ki so jo imenovali 

Mestna godba. Leta 1878 so ustanovili glasbeno društvo Musikverein, ki je 

skrbelo za razvoj dobre glasbe. V drugi polovici 19. stoletja je nastajalo ogromno 

nemških društev, ki so s svojim delom krepila nemško kulturo v naši deželi. 

Zaradi slabe finančne situacije so takratno Musikkappele razpustili. Še istega leta 

je občina sestavila novo Mestno godbo, za katero se je obvezala, da jo bo finančno 

in moralno podpirala. Z ustanovitvijo Glasbene matice se je delovanje Mestne 

godbe nadaljevalo pod okriljem Glasbene matice Ptuj (Koter, 2005, str. 15; Žgeč, 

2005). 

Jože Gregorc je godbo prevzel s podpisom delavskega razmerja v Glasbeni matici 

leta 1940. Nadaljeval je delo Toneta Kralja, ki je godbenikom dirigiral le tri leta 

(1936−1939), saj je bil med drugo svetovno vojno poslan v pregnanstvo, iz 

katerega se ni vrnil. Ptujska Mestna godba se je v teh letih spopadala s številnimi 

težavami. Po zaslugi mecena mesarja Pernata, ki je kupil vsa potrebna glasbila, je 

nastala konkurenčna gasilska godba. Zaradi primanjkovanja izurjenega kadra se je 

začel »boj« za glasbenike. Poskušali so dobiti glasbenike iz Mestne godbe. Pri 

tem so bili zelo uspešni. Iz Mestne godbe je v gasilsko prestopilo 11 godbenikov. 

Prišel je trenutek, ko so se v Mestni godbi odločili, da bodo za kader poskrbeli 

sami. Ustanovili so šolo za glasbeni naraščaj. Glavno besedo je imel kapelnik, 

učenci pa so vadili dvakrat tedensko v prostorih Glasbene matice (Žgeč, 2005). 

V času prihoda Jožeta Gregorca leta 1940 sta poleg Mestne godbe na Ptuju 

delovali še dve godbi, in sicer že omenjena gasilska in sokolska. Obe sta bolj ali 

manj životarili, saj sta bili sestavi premajhni za izvajanje kvalitetnega programa. 

Takšne maloštevilčne godbe so v svoj repertoar vključevale predvsem koračnice, 

plesne komade in druge preproste skladbe, ker niso imele kadra za zahtevnejša 

dela. Ker ne eni ne drugi godbi ni kazalo dobro, si je Gregorc prizadeval nekaj 

spremeniti. Po dolgih pogajanjih mu je uspelo vse tri godbe združiti v eno in tako 
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je nastala združena ptujska godba, ki je bila veliko številčnejša od takratnih godb, 

ki so povprečno štele 26 mož. Doseženi sta bili večja kvaliteta in zvokovna širina, 

v repertoarju pa se je znašel zahtevnejši koncertni program. S takšno radikalno 

spremembo je razširjena mestna godba dobila nov zagon in hitro napredovala. 

Gregorčevo zgodbo je prekinila druga svetovna vojna. Štiriletno odsotnost 

Gregorca v Mestni godbi je zapolnil kapelnik Herman Erjavec, ki je bil med leti 

1941 in 1945 tudi ravnatelj glasbene šole, na kateri je poučeval nauk o glasbi, 

blokflavto in petje (prav tam). 

V obdobju po propadlem nacističnem režimu je Gregorc ponovno prevzel Mestno 

godbo in jo osvežil z novo generacijo inštrumentalistov, saj je bila dotedanja 

godba sestavljena v glavnem iz predvojnih članov. Že sredi leta 1945 je godba 

spet začela nastopati in bila nepogrešljiv člen raznih političnih zborovanj in 

mitingov. Tedanja politična usmerjenost je vodila k temu, da so dela nemških in 

avstrijskih skladateljev dopolnila ali zamenjala slovenska in jugoslovanska dela, 

ki so krepila narodno zavest.  

Združena Ptujska godba, ki je tudi po drugi svetovni vojni delovala pod okriljem 

Glasbene matice Ptuj, je pod Gregorčevo taktirko dosegala izjemno visoko raven 

izvajanja. Število članov je kljub odhodom in prihodom novih glasbenikov ostalo 

stabilno. S svojim strokovnim delom je pritegnil ogromno novih, dobrih 

glasbenikov. Trdo in kvalitetno delo je pripeljalo do tega, da ni bilo prireditve, na 

kateri ne bi sodelovali s svojim bogatim koncertnim programom. Profesor Jože 

Gregorc je taktirko Mestni godbi vihtel pet let in z njo dosegal zavidljive uspehe.  

5.2.1.3. Simfonični orkester Glasbene matice Ptuj 

Takoj po drugi svetovni vojni se je pojavila želja po simfoničnem orkestru. 

Uspelo mu je zbrati 37 glasbenikov, s katerimi se je dalo izvajati dokaj zahteven 

program. To je bilo možno, ker je glasbenikom predlagal in celo priskrbel delovna 

mesta na Ptuju in bližnji okolici. Ta poteza je poskrbela za redne in dobro 

obiskane vaje, ki so poskrbele za hitro napredovanje. Sam pravi, da je simfonični 

orkester bil po kvaliteti najboljši takoj po osvoboditvi. Simfonični orkester je štel 

22 godalcev, 12 pihalcev in trobilcev in 3 tolkalce. 37-članska ekipa je poleg 
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svojih samostojnih koncertov nastopala tudi na proslavah, skupaj ali brez zbora, in 

raznih gledaliških predstavah. Tudi simfonični orkester je svoj prvi javni nastop 

beležil 8. februarja 1946 skupaj z zborom. Ob tej priložnosti so izvedli uverturo 

Davorina Jenka Kosovo in Gregorčevo kantato Brodnik za bariton (pevski glas), 

mešani zbor in orkester, ki jo je premierno izvedel na svojem zadnjem koncertu 

pred vojno in je pet let čakala na svojo prvo ponovitev (Gregorc, 1985, str. 167). 

V nadaljevanju navajam nekaj iz njihovega programa (prav tam):  

1. Uverture:   Friedrich von Flotow: Allesandro Stradela, Marta 

                  Wolfgang Amadeus  Mozart: Cosi fan tute, Čarobna piščal 

                  Ludwig van Beethoven: Coriolan, Eleonora, Egmont 

2. Simfonije: W. A. Mozart: Mala nočna glasba, Simfonija 217 in 316 

                 Ludwig van Beethoven: Bagatelli za godalni orkester 

                 Jože Gregorc: Brodnik, Kantata za bariton, mešani zbor in        

orkester 

                 Antonín Dvořák: Slovanski ples št. 1, 5, 6 in 8 

                 Franz Schubert: Simfonija v h-molu 

5.2.3 Okrajno gledališče Ptuj 

Odločba Okrajnega ljudskega odbora, ki je datirana na 30. marec 1953, nam 

razkriva zanimive podatke o premestitvi Gregorca, uslužbenca gimnazije na Ptuju, 

na mesto upravnika Okrajnega gledališča na Ptuju, ki se je prav takrat 

preoblikovalo iz polpoklicnega v poklicno. Glavni akter premestitve je bil tedanji 

predsednik Okrajnega ljudskega odbora Janez Petrovič. S premestitvijo si je 

zagotovil tudi 10.185 dinarjev mesečne plače in spadal v deseti plačilni razred. 

Prehod v poklicno gledališče je sprva povzročil odhod igralcev v igralsko sekcijo 

DPD Svoboda, saj niso bili kos zapolnjenemu urniku profesionalnega gledališča, 

ki je zahteval celo opustitev delovnega mesta posameznih amaterskih igralcev. 
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Dodaten problem igralcev je predstavljala posebna gledališka komisija, ki je 

podeljevala naziv igralca in je svoje delo, po Gregorčevem mnenju, upravljala 

precej nejasno in zaprto. Kot uspeh so si šteli pridobitev nazivov »igralcev«, 

katerega bistva niso povsem dojeli. Uspelo jim je pridobiti nove igralce in zunanje 

sodelavce, izboljšali so odrsko razsvetljavo, si počasi pridobivali garderobo 

(fúndus) in posledično uredili majhno ptujsko gledališče. S trdim delom igralcev, 

režiserjev in drugih zunanjih sodelavcev so s kvalitetnimi predstavami pridobivali 

novo občinstvo in število abonentov je raslo iz mesca v mesec. Jože Gregorc je 

vestno upravljal gledališče in s svojimi glasbenimi točkami prispeval k pestrosti 

predstav. Pogosta so bila gostovanja v okoliških krajih, abonentov pa so si želeli 

tudi v Lendavi in Radgoni. Sredi najbolj plodnega delovanja je prišlo do žalostne 

novice. Povedano je bilo, da bodo ukinili gledališči v Kopru in Kranju. Okrajno 

gledališče Ptuj je vzdržalo le še eno leto in je tako 31. avgusta 1958 bilo ukinjeno 

(Odločba Okrajnega ljudskega odbora, KIPP, Domoznanski oddelek; Gregorc, 

1985, str. 169−171). Iz njegovih besed sem razbral razočaranje in žalost. 

5.2.4 Gimnazija Ptuj 

Dekret začasnega značaja iz leta 1945 nam razkriva dejstvo, da je svoje delo v 

državni gimnaziji začel kot učiteljski pripravnik, kasneje pa je skupaj z že prej 

navedenimi zaposlitvami deloval kot honorarni učitelj glasbe in petja.  

O času v gimnaziji sam pravi: 

 

Kakšni čudoviti otroci so prihajali in kakšni enkratni glasovi. Užitek 

je bila vsaka ura, ki sem jo preživel z njimi. Če sem jim kaj zapel ali 

zaigral na violino, sta jim radost in sreča sevala iz obrazov in oči. Tudi 

pevski zbor višješolcev, ki je običajno štel od 60 do 80 glasov, je imel 

vedno lep zvok v radost in ugledu gimnazije ter pevkam in pevcem 

gimnazijskega zbora (Gregorc, Kratek življenjepis, KIPP, 

Domoznanski oddelek). 
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5.3 Jože Gregorc v Mariboru 

Slovenski pregovor pravi: »Dober glas seže v deveto vas«. To velja predvsem za 

Jožeta Gregorca. Njegovo plodno delo je odmevalo po vsej Sloveniji. Pojavilo se 

je vedno večje zanimanje za tega odličnega glasbenega strokovnjaka, ki je 

zagotovil dobro organizirano delo in z njim uspeh. Gregorčevo ime lahko v 

Mariboru prvič zasledimo že med drugo svetovno vojno, ko je sodeloval v 

mariborski operi. Tukaj naletimo na kronološko zmedo. Če črpamo iz znanstvene 

monografije Manice Špendal Iz mariborske glasbene zgodovine, lahko izluščimo 

podatke o njegovih solističnih vlogah v mariborski operi, ki časovno sovpadajo z 

bivanjem v ljubljanskem zaporu, ki ga navajajo številni ustni in tiskani viri, 

vendar se do tehtnega dokumenta, ki bi to dokazal, nisem uspel dokopati. Zaprli 

naj bi ga zaradi vključevanja v Osvobodilno fronto, ki je bila sprva tarča 

Kraljevine Italije in nato Tretjega rajha. Če se upremo na tiskani vir Manice 

Špendal, zasledimo tri vloge. Zapel je vlogo princa Yamadorija iz opere 

Madamme Butterfly Giacoma Puccinija (sezona 1941/42), manjšo vlogo v operi 

Vesela vdova avstrijsko-madžarskega skladatelja Franza Lehárja in baritonsko 

vlogo Alfredovega očeta (George Germont) iz Verdijeve opere Traviata (Špendal, 

2000). 

5.3.1 Radio Maribor 

Jeseni 1950 se je začela tudi njegova uradna dejavnost v Mariboru. Jožeta 

Gregorca so premestili iz mesta ravnatelja Glasbene šole Ptuj na mesto načelnika 

Glasbenega oddelka Radia Maribor, kjer je prevzel delo upravnika Radia Maribor 

od Jožeta Vilda in kmalu ustanovil radijski orkester in radijski komorni zbor. Ker 

so bile prometne povezave javnih prevozov redke in nezanesljive, so mu obljubili 

avto in šoferja. Ravnateljske posle je predal prof. Eleonori Šrol, odgovornost za 

uspešnost zbora prof. Franju Luževiču, orkester pa je predal Jožetu Rojcu 

(Gregorc, 1985, str. 168). 

Do Gregorčevega prihoda na Radio Maribor še niso imeli formiranega pevskega 

zbora niti orkestra. To delo so zaupali novemu sodelavcu, ki je hitro ukrepal. Da 

bi zagotovil čimprejšnjo organizacijo le-teh, je naprosil nekaj ptujskih 
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glasbenikov iz časa ptujske Glasbene šole, ki so mu priskočili na pomoč pri 

formiranju radijskega orkestra. Delo v orkestru je zanj, mladega dirigenta, bila 

zelo prijetna in koristna izkušnja. Na razpolago je imel polno zaseden orkester z 

odličnimi solisti. Vlogo koncertnega mojstra je zaupal violinistu prof. Tarasu 

Poljancu.8 Ker snemanj oddaj še ni bilo, so vse oddaje potekale v živo in so od 

radijskih uslužbencev zahtevale ogromen napor. Trud se je izplačal. Po dobrem 

mesecu trdega dela je orkester bil dovolj dobro uigran, da se je lahko spoprijel s to 

zahtevno nalogo. Gregorcu je ponovno uspelo ustvariti glasbeno telo, ki je odlično 

opravljalo svoje delo. Z dobrimi glasbenimi točkami so postali zanimivi tudi izven 

radijskega studia. Naraslo je povpraševanje po javnih nastopih, na katerih 

poslušalci niso skoparili z aplavzi. Z orkestrom je bilo predvajanih okoli 126 

polurnih oddaj, pripravili pa so tudi dva odmevna koncerta v Kazinski dvorani 

SNG v Mariboru. Delo je bilo zabavno in uspešno (prav tam). 

Tudi z zborom je žel pohvale in uspehe. Avdicije za bodoči radijski komorni zbor 

so se udeležili najboljši mariborski pevci in pevke. Bilo jih je več kot 100. Pevski 

kader je bil hitro izbran. Gregorc je v tej množici odličnega pevskega materiala 

sprejel 14 pevk in 16 pevcev in s tem ustvaril odlično razmerje med ženskimi in 

moškimi glasovi. Z zborom je imel nekoliko manj oddaj kot z orkestrom. 

Predvajanih je bilo okoli 53 polurnih oddaj. Seveda pa ni ostalo le pri predvajanju 

oddaj. Organizirali so še 3 uspešne koncerte (prav tam). 

Kot sam pravi, je bila to služba, kakršno si je lahko le želel. Čeprav je Jože Vild 

predal vlogo načelnika glasbenega oddelka, še je naprej delal na oddelku in 

močno lajšal Gregorčevo delo. Sam je povedal, da mu je ostal le še nadzor nad 

nekaterimi solisti in ansambli, ki so vsakodnevno prispevali k radijskemu 

programu (prav tam). 

Ob vseh teh pozitivnih lastnostih se v protiutež postavijo tudi slabe. Oddaljenost 

iz Maribora je pomenila zgodnje vstajanje, slabo organiziran urnik pa celodnevno 

                                                           

8 Violinist iz Maribora. Rojen 3. 10. 1908 v Mariboru in umrl decembra 1964 prav tako v 

Mariboru (pridobljeno 5. 2. 2016, http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi447107/). 
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čakanje in s tem neizkoriščen čas. Točno po letu dni se je vrnil na Ptuj in na 

ptujski gimnaziji zaprosil za prosto delovno mesto (prav tam). 

5.3.2 Mariborska filharmonija 

Pestro glasbeno življenja drugega največjega slovenskega mesta je privedlo k 

ustanovitvi lastnega filharmoničnega orkestra v letu 1950. Prvi direktor in 

umetniški vodja je bil Demetrij Žebre (1950–1952). Nasledil ga je Ciril Cvetko 

(1952–1955), nato pa še Jakov Cipci (1955–1965). Z uvedbo novega zakona 

Jakov Cipci ni smel več upravljati dvojne funkcije. Tako je leta 1959 direktorsko 

mesto prepustil Jožetu Gregorcu, a obdržal umetniško vodenje. Ob pregledu 

seznama koncertov iz zbornika ob 60-letnici koncertne poslovalnice sem prišel do 

zaključka, da Jože Gregorc ni dirigiral na nobenem koncertu (Pavlič, 2006). Razni 

ustni viri trdijo nasprotno. Na tem mestu lahko zaupamo Nataši Vegelj (Vegelj, 

1999): »Jože Gregorc Mariborski filharmoniji ni dirigiral na simfoničnih 

koncertih, temveč le na občasnih slavnostih.« V MF je služboval do leta 1963.  

5.3.3 Učiteljski pevski zbor Slavko Osterc 

Želja po organiziranem petju prosvetnih delavcev je po drugi svetovni vojni 

dobila novi zagon. Tako so oktobra 1949 na občnem zboru republiškega odbora 

Sindikata prosvetnih delavcev Slovenije sprejeli sklep, da se želja uresniči. V 

ospredju je bila ponovna ustanovitev UPZ Emil Adamič v Ljubljani. Pri 

organizaciji in formiranju bodočega zbora so sodelovali znani glasbeniki, kot so 

Rado Simoniti, Slavko Mihelčič, Avgust Šuligoj, Rafael Ajlec in drugi. Avdicije 

za zbor so potekale v Ljubljani, Mariboru, Celju, Ptuju in Gorici in so pokazale, 

da veselje za vokalno glasbo med prosvetnimi delavci še vedno živi in čaka na 

novo priložnost. Javni odziv te akcije je bil tako pozitiven, da so zlahka formirali 

UPZ Emil Adamič, obenem pa so spodbudili tudi mariborske ljubitelje petja, da so 

začeli razmišljati o ustanovitvi takšnega pevskega zbora tudi v domačem kraju, ki 

bi zamašil vrzel v glasbenem življenju v tem delu Slovenije in s pridnim delom 

zrasel v umetniško telo z bogatim repertoarjem (Müller, 1964). 
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Na veselje mariborskih prosvetnih delavcev ni ostalo le pri želji. Kmalu je bil 

sestavljen štiričlanski iniciativni odbor, ki je pripravil vse potrebno za sestavo 

vokalnega ansambla. Predsednik odbora je bil tov. Janko Žurman, ki je na 

avdicijo povabil vse učitelje z dobro pevsko dispozicijo. Tudi tokrat je bil odziv 

več kot dober. Prijavilo se je 19 moških in 31 žensk iz mesta Maribor, 15 moških 

in 19 žensk iz mariborske okolice ter 7 kandidatov iz Slovenj Gradca. Skupaj se 

jih je prijavilo 91, odbor pa se je odločil za 56 pevcev, ki so jih porazdelili med 

posamezne pevske glasove (prav tam). 

6. novembra 1954 je bila sklicana prva seja v klubskih prostorih prosvetnih 

delavcev na Orožnovi ulici 2, na kateri so določili termin pevskih vaj, ki naj bi 

potekale vsak prvi in tretji četrtek v mesecu. Kot UPZ v Ljubljani so tudi v 

Mariboru taktirko zaupali uglednemu dirigentu Jožetu Gregorcu, ki je bil s 

pevskim kadrom zadovoljen, čeprav je dejal, da je pevski material mariborskega 

zbora nekoliko slabši od ljubljanskega, a so študijski pogoji boljši (prav tam). 

Za nemoteno delo je manjkala le še pravna osnova, s katero bi se lahko registrirali 

in prosili za denarno pomoč, ki je bila nujna za uspešno delovanje zbora. 2. aprila 

1955 je bil sklican ustanovni občni zbor s predsednikom Žurmanom na čelu, na 

katerem so sprejeli sklep, da se zbor poimenuje po slovenskem skladatelju 

modernistu Slavku Ostercu. Tako je zbor dobil uradni naziv Pevski zbor 

prosvetnih delavcev Slavko Osterc. Predsednik je prebral tudi 20-členski 

pravilnik, ki ga je sestavil pripravljeni odbor. Pravilnik, ki naj bi bil osnova za 

nadaljnje delo, so soglasno sprejeli. Po sprejemu pravilnika je sledila izvolitev 

upravnega odbora, nadzornega odbora in tovariškega razsodišča (prav tam). 

Začelo se je delo. Pevci so z velikim elanom pristopili in vadili. Prihajali so novi, 

mladi člani, ki so bili nujno potrebni, na drugi strani pa so starejši člani iz 

opravičljivih razlogov odstopili (prav tam).  

Tudi sam se vedno znova soočam s problemom, kako pridobiti mlade glasove, ki 

bi zbor osvežili in okrepili, saj lahko vsak zbor doleti težava prestarega pevskega 

materiala, ki zveni utrujeno. Seveda pa zbor nima le maksimuma sinusne krivulje, 

temveč se mora soočati tudi z realnimi težavami vokalnih ansamblov. Pomembna 
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sta disciplina pevca na vaji in zavedanje tega, da je del celote, ki ne deluje 

optimalno, če sam ne doda želenega. Res je, da so bili posamezni člani 

preobremenjeni z delom v svojem kraju, ker je primanjkovalo kvalificiranega 

kadra na celi črti. Dejstvo pa je, da brez številnih vaj zbor ne bi dosegel želene 

umetniške ravni. 

Nepogrešljiv člen umetniškega vodstva društva, ki so ga sestavljali prof. Pec 

Šegula, Vlado Golob, Miloš Brišnik, Franc Bohinc in Albin Horvat, je bil izjemen 

dirigent Jože Gregorc, ki je zbor popeljal do številnih priznanj tudi izven 

mariborskega okraja. Čakala ga je težka naloga, saj je zbor bil šele na začetku 

izobraževalne poti. Nujno potrebna je bila vokalna tehnika, ki bi zagotovila 

pravilno dihanje in nastavljanje, treba pa je bilo odpraviti boječnost zbora in 

domačo, neknjižno izgovarjavo, ki je bila zelo pestra glede na to, da so zbor 

sestavljali pevci različnih krajev in narečij. To je bil glavni vzrok, da zbor ni bil 

homogen oziroma ni zvenel (prav tam). 

Spomnim se očetovih besed, ki jih je namenil kot odgovor bratovi želji, ki si je 

želel potovati. Oče mu je odgovoril: »Pojdi v zbor in boš potoval.« Tudi pevci 

zborov so komaj čakali, da vidijo nekaj novega, da prečkajo mejo in spoznajo 

tujino. Želeli so si napredka, ki bi opravičil njihovo poslanstvo. Le neuničljiva 

volja dirigenta in elan pevcev sta zagotovila zaželen napredek, ki je iz nastopa v 

nastop bil vidnejši in jim prinašal nastope tudi izven mariborske regije in celo v 

tujini. 

Po dveh letih pridnega dela se je zbor znašel v dolini prej omenjene krivulje. Jože 

Gregorc je bil zaradi naraščajočega dela v Ptujskem gledališču, MoPZ Slava 

Klavora in UPZ Emil Adamič vedno bolj zaseden. Da bi zagotovil redno delo tudi 

v pevskem zboru prosvetnih delavcev Slavko Osterc, je taktirko zaupal prof. 

Jožetu Ritovcu, ki pa je po dveh letih iz neznanih razlogov odstopil iz mesta 

umetniškega vodja. Ponovno se je zbor znašel v globeli. Tokrat je priskočil na 

pomoč Jože Gregorc in zbor dokončno prevzel avgusta 1958. V pevcih je 

ponovno vzbudil veliko veselje, saj so v njem videli pastirja, ki bi jih popeljal do 

hrane, ki v zboru pomeni uspeh. Cilji so bili visoko začrtani. Za delovno leto si je 
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zasnoval bogat program, turnejo po Makedoniji in udeležbo na mednarodnem 

tekmovanju v Avstriji (prav tam).  

5.3.3.1 Jože Gregorc in UPZ Slavko Osterc 

Prvi javni nastop zbora je bil 25. novembra 1955 v okviru tedna kulture v 

Mariboru. Zapeli so Bučarjevo Sonce, Simonitijevo Dolga nočka, pri kateri je 

solistka, najverjetneje zaradi treme, distonirala, Mokranjčev X. Rukovet, 

Pahorjevo priredbo Pa se sliš in druge narodne pesmi. Na odru je stalo 72 članov 

zbora v razmerju 42 žensk proti 30 moškim. Številke nam povedo, da je bilo 

moških odločno premalo, kar je negativno vplivalo na celoten zvok zbora. Moški, 

predvsem tenorji, so v želji, da bi bili enakovredni ženskemu delu, pretiravali v 

jakosti. Posledica tega dejanja je bil kričav zvok, ki pa nikakor ni prispeval h 

kvaliteti petja. Kljub kritiki je zbor uspešno debitiral (Golob, 1955). V istem 

članku, iz katerega sem črpal podatke tega odstavka, je avtor članka Gregorca 

videl tako :  

 

Jože Gregorc je izredno tenkočuten dirigent, ki obvlada partiture del v 

podrobnosti in ima razen velike tehnične spretnosti tudi moč, da 

izvleče iz zbor to, kar želi. Muzikalna kultura, ki jo je zbor v splošnem 

pokazal, je sicer resda tudi zasluga pevcev, v glavnem pa vendar 

zasluga in uspeh dirigenta (prav tam). 

 

V letu 1956 se je zvrstilo šest koncertov, in sicer v Dravogradu, Ravnah na 

Koroškem, Rogaški Slatini, Poljčanah, Slovenski Bistrici in Mariboru. Odmeval 

je predvsem koncert iz Rogaške Slatine, ki je potekal v izredno akustični dvorani 

zdraviliškega doma. Pevski zbor prosvetnih delavcev Slavko Osterc je nastopil 

pred mednarodno publiko, ki je pevce nagradila z bučnimi aplavzi. Ponovno je 

svoje mojstrstvo pokazal Jože Gregorc, ki je vskočil namesto Ritovca le za ta 

koncert in utemeljil svoj umetniški sloves (Müller, 1964; Zapisnik iz 1963). 
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Leta 1958 je pred pevci ponovno stal Jože Gregorc. Zbor je kazal izjemen 

napredek. Resda je Gregorc moral posamezne glasove še izpopolniti, vendar bi 

zbor s pridnim delom in s pomočjo izkušenega umetniškega vodstva postal 

reprezentančni korpus ne le v republiškem merilu. Eno večjih prireditev tega leta 

je zbor Slavka Osterca skupaj s svetovno znanim MoPZ Slava Klavora v sklopu 

druge mariborske revije organiziral 27. septembra v Unionski dvorani. Zbora, ki 

sta oba delovala pod strokovnim vodstvom Jožeta Gregorca, sta ne prvič pokazala 

izjemne zmogljivosti in potrdila sloves dveh najboljših zborov mariborskega 

okraja. V naslednjih dveh letih je zbor koncertiral predvsem v Mariboru, Rogaški 

Slatini, Šentilju in drugod (Müller, 1964). 

Smeh na obraz mi je pričaral članek iz Celjskega tednika, ki so ga objavili po 

uspešnem koncertu zbora v Celju, 24. marca 1961. Uvod članka se glasi:  

 

Nepopolno zasedena dvorana ob koncertu učiteljskega pevskega zbora 

iz Maribora pod vodstvom Jožeta Gregorca je znak pomanjkljivega 

ugleda zborovske glasbe pri nas. Saj ni čudno, ko pa bedno životari 

toliko slabih zborov, ki tulijo v nas iz radioaparatov in v marsikom 

utrjujejo prepričanje, da je zbor dober samo za mučenje poslušalcev 

(Medic, 1961).  

 

Gregorc je s svojimi pevci dokazal ravno nasprotno. Dokaj zahtevni program je 

pripravil do potankosti in tako kot v prvem zahtevnejšem tudi v drugem narodnem 

delu koncerta pričaral odlično pesem (prav tam).  

V istem letu so se udeležili tudi tekmovanja pevskih zborov v Ljutomeru. 1. 

oktobra 1961 so prav tam dosegli prvo mesto (prav tam). 

Leta 1962 so se prvič udeležili pevske revije Naša pesem v Mariboru in dobili 

najvišje priznanje (Müller, 1964). 
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Delovni načrt za leto 1963 je obljubljal pestro dogajanje. Jože Gregorc je prejel 

pismo Zveze prijateljev glasbe Italije, v katerem so vabili UPZ Slavko Osterc na 

tekmovanje v Arezzo. Za Gregorca to ni bila neznanka, saj se je tega tekmovanja 

udeležil že leta 1958 z MoPZ Slava Klavora, že leto prej pa z UPZ Emil Adamič. 

Zbor se je vabilu odzval, ker so smatrali, da bi bil kos nalogi, ki jo je postavljal 

program tekmovanja. Za potovanje in udeležbo so potrebovali dovoljenje. Zato so 

se pismeno obrnili na Kulturno prosvetno društvo Jugoslavije v Beogradu. V 

pismu so opisali situacijo in prosili, da jim dovolijo udeležbo. Iz Beograda so se 

vrnile vse drugo kot pozitivne informacije. V dokumentu je bilo obrazloženo, da 

UPZ Slavko Osterc ni bil predlagan v izbor za tekmovanje. Takoj so se odzvali s 

pismom, ki so ga naslovili pristojnim organom v Ljubljani. Niso skrivali svojega 

globokega razočaranja nad odločitvijo: 

 

Disciplinirano smo se udeležili vseh akcij, organiziranih po 

ljudskoprosvetnih forumih, tako občinskih in okrajnih kot republiških – vse 

do zvezne revije pod geslom Naša pesem. […] Bili smo mnenja, da je to 

edino prava pot za afirmacijo zbora. Gostovanje v inozemstvu naj bi bilo le 

priznanje zboru za dolgoletno nesebično delo. […] Ne morem mimo 

občutka, da nam je bila storjena krivica (pismo Zvezi Svobod). 

 

Zanimiv je naveden vzrok odpovedi, ki so ga navedli v pismu za organizatorje 

samega tekmovanja v Italiji. Odpoved tekmovanja naj bi bila posledica 

Gregorčeve službene odsotnosti. Na podlagi prejetega pisma iz Beograda pa 

vemo, da ni bilo tako. Tukaj sem si zastavil vprašanje: »Zakaj?« Ali je slučaj 

nanesel, da je prav takrat resnično dobil poziv iz službe in so to z veseljem 

izkoristili za navedbo vzroka ali je naše pevce bilo sram priznati resničen vzrok 

odpovedi? Dejstvo je, da so pevci bili prikrajšani največjega dogodka v času 

obstoja zbora in temu sledečega nastopa v Bologni ob vrnitvi v domovino.  

Po tem udarcu se zbor ni vdal, temveč se je že kmalu prijavil na okrajno pevsko 

revijo v Radgoni 9. junija istega leta. Prijavili so se v skupino B s petimi 
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skladbami. Pripravili so It was a lover and his lass Thomasa Morleyja, 

Monteverdijevo Lasciate mi morire, Lajovičevo Lan, Mokranjčevo Kozar in Kolo 

Mirka Vasilija. Z doseženim rezultatom so lahko bili več kot zadovoljni. Pristali 

so na drugem mestu takoj za MoPZ Slava Klavora. Za Gregorca je to pomenilo 

dvojno zmago (Müller, 1964). 

 V letni načrt je prav tako spadala turneja po Makedoniji. Po hudem potresu v 

Skopju so zboru odpovedali vse nastope. Nezadovoljstvo in nesoglasja v zboru so 

se krepila. Ostali so brez dveh velikih dogodkov. Pojavljala so se nesoglasja med 

pevci, odborom in Gregorcem. Gregorc je predlagal svoj odstop, ki pa so ga pevci 

in odbor zavrnili. Zapisnik, ki je nastal ob občnem zboru dne 15. novembra 1963, 

nam razkriva napetosti, ki so se po Gregorčevi izjavi vlekla že dolgo. Izvolili so 

nov odbor in delo se je nadaljevalo. Težave zbora so jasne. Ni denarja in zaradi 

takšnih ali drugačnih razlogov ni udeležbe pevcev na vaji. Temu sledi nejevolja, 

kar povzroča stagnacijo zbora (Zapisnik 1963/64). Iz lastnih in izkušenj drugih si 

upam napisati, da je v zboru glavni grešni kozel dirigent. Ta občutek sem lahko 

razbral tudi iz Gregorčevih besed v zapisniku občnega zbora.  

UPZ z Gregorcem na čelu je čakalo razburljivo leto 1964. Razveselili so se lahko 

preložene turneje po Makedoniji in izrednega uspeha v Špitalu. Turneja po 

Makedoniji se je začela v južnem Bitolju preko Kruševega do Skopja na severu. 

Prav posebno mesto v zgodovini UPZ Slavko Osterc zaseda uspeh zbora v Špitalu 

(9.–12. julij 1964), ki hkrati predstavlja prvi nastop izven jugoslovanskih meja 

(Koncerti in tekmovanja UPZ Slavko Osterc, PAM). 

V prvi polovici julija se je UPZ Slavko Osterc udeležil pevskega festivala in 

tekmovanja 1. Internationaler Chorbewerb v Špitalu ob Dravi v Avstriji. Že ime 

festivala nam pove, da je bil prvi te vrste pri naših sosedih. Izredno akustični 

prostori prekrasnega gradu Porcia so bili kot nalašč za tovrstne dogodke, zbori iz 

Nemčije, Nizozemske, Danske, Avstrije in Jugoslavije pa so lahko uživali ob 

pogledu na polne tribune. Naš zbor je nastopal v dveh kategorijah. Prva je 

zajemala narodno motiviko, druga pa vnaprej določene renesančne konstrukte. Že 

v prvi kategoriji je občinstvu bilo jasno, kakšen zbor stoji na odru. Zato so bili 

toliko bolj ogorčeni ob razglasitvi rezultatov. Zbor ni prejel priznanja, čeprav so 
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publika in kasnejši avstrijski mediji bili mnenja, da jim je pripadalo prvo mesto. 

Vzrok lahko najdemo pri izbiri pevske literature. Namesto izvirnih narodnih 

pesmi so zapeli priredbe. V kategoriji renesančnih pesmi je zbor dosegel tretje 

mesto. Ob razglasitvi rezultatov je z oken začelo deževati cvetje, predsednik žirije 

prof. Burkhart pa je pred javnostjo čestital Gregorcu in ga razglasil za največjega 

mojstra interpretiranja renesančne vokalne glasbe. Pevsko potovanje po Avstriji 

so zaključili s koncertom v bližnjem Milchstadtu, kjer so pevci do solz ganili 

publiko. Po uspehu so sveže pečenega mojstra renesančne glasbe povabili k 

sodelovanju pri izbiri obveznega pevskega programa za naslednje festivale (E. F., 

1964a; E. F., 1964b). 

Zadnja dva evidentirana nastopa pod Gregorčevo taktirko sta potekala v Mariboru 

ob 10-letnici obstoja leta 1965 (Müller, 1964). 

5.3.3.2 Nagrade in priznanja 

19. junija 1959 je zbor na republiški reviji pevskih zborov zasedel drugo mesto. 

Leta 1961 in 1964 so se na tekmovanju mešanih pevskih zborov v Ljutomeru 

obakrat zavihteli na prvo mesto. 16. junija 1963 in 21. junija 1964 je zbor na 

okrajni pevski reviji v Radgoni obakrat pristal na drugem mestu, takoj za 

svetovno znanim MoPZ Slava Klavora, ki ga je prav tako vodil Jože Gregorc. Na 

reviji Naša pesem so dosegli najvišje priznanje. Največji dosežek pevskega zbora 

predstavlja tretje mesto v kategoriji A na prvem mednarodnem tekmovanju 

pevskih zborov v Špitalu ob Dravi leta 1964 (Nagrade in priznanja, PAM). 

5.3.4 Kulturno umetniško društvo Slava Klavora 

Pri pregledu Gregorčeve zapuščine v Domoznanskem oddelku Knjižnice Ivana 

Potrča Ptuj sem najpogosteje naletel na izrezane članke, programske liste in 

zbornike MoPZ Slava Klavora kulturno umetniškega društva Slava Klavora v 

Mariboru, s katerim je zaslovel na domačih in tujih odrih.  

Neposredno po osvoboditvi leta 1945 je bil v nekdanji tovarni Hutter in kasneje 

preimenovani v Mariborsko tekstilno tovarno ustanovljen moški pevski zbor, ki je 
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pevski kader črpal le iz lastne tovarne. Šele kasneje so se zboru pridružili pevci iz 

drugih mariborskih tekstilnih tovarn. Leta 1946 je bil oblikovan iniciativni odbor 

predstavnikov vseh tekstilnih tovarn v Mariboru, katerega naloga je bila, da 

ustanovi reprezentativno sindikalno kulturno umetniško društvo, ki bi skrbelo za 

razvoj kulturnega življenja v tovarnah in izven njih. Čutila se je potreba po 

obnovitvi potolčene kulture in identitete po okupaciji. Takrat so zbor imenovali 

kar Pevski zbor tekstilcev. Na temelju moškega pevskega zbora so leta 1948 

ustanovili sindikalno kulturno-umetniško društvo in ga poimenovali po narodni 

junakinji Slavi Klavori.9 Ustanovljeno društvo je štelo štiri sekcije: moški pevski 

zbor, vokalni kvintet, orkester in gledališko skupino. Društvo je imelo 70 aktivnih 

in 483 zunanjih članov. Le 2 leti kasneje, leta 1950, se je društvo razvejalo na 22 

sekcij s 477 aktivnimi člani in več kot 6.000 podpornimi člani. Glavni sekciji sta 

bili moški pevski zbor, ki je prispeval z ubranim petjem, in amatersko gledališko 

društvo, ki je s svojimi kvalitetnimi predstavami razveseljevalo številne gledalce. 

Dramska sekcija je s svojim delom in izvajanjem spadala v sam vrh slovenskega 

amaterskega gledališča in hkrati bila odskočna deska v profesionalizem Danilu 

Benedičiču, Mojci Ribič, Mileni Muhičevi in drugim. Kljub pogostim finančnim 

težavam so s pomočjo delovnih ljudi, ki so cenili dobro zapeto pesem ali zaigrano 

gledališko predstavo, vedno znova našli pot iz denarne godlje (Raič, 1978, str. 18-

19; internetni vir). 

5.3.4.1 Jože Gregorc in Moški pevski zbor Slava Klavora  

Že iz prejšnjega odstavka je razvidno, da se je društvo gradilo na temeljih 

takratnega zbora tekstilcev, ki so ga vodili Drago Cibic (1945−1946), Jože Lah 

                                                           
9 Slava Klavora se je rodila 11. maja 1921 v Mariboru. Že v srednji šoli se je priključila 

levičarskim idejam in jih s svojim odločnim načinom širila med ljudi. Po končani srednji šoli se je 

izobraževala na ekonomski fakulteti v Zagrebu in svoje delo nadaljevala v tamkajšnjem 

levičarskem akademskem društvu. Organizirane demonstracije in razne druge manj nevarne akcije 

so se po letu 1941 z ustanavljanjem vojno-revolucionarnih komitejev sprevrgle v oborožen boj 

proti okupatorju. Mreža okoli Slave se je počasi spletala. 7. avgusta 1941 so jo gestapovci aretirali. 

Sledila so številna zasliševanja z mučenjem. 24. avgusta istega leta je sledila usmrtitev. Po 

osvoboditvi ji je ljudska oblast namenila najvišje priznanje − postala je narodni heroj (Kranjec, 

1963). 
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(1946) in nato Franc Robnik (1946−1948). Po formalni ustanovitvi SKUD Slava 

Klavora v letu 1948 ga je vodil Rajko Sikošek. Zbor se je uvrščal v sam vrh 

slovenskih amaterskih zborov.  

Jeseni leta 1955 je strokovno delo prevzel Jože Gregorc. Ob 20-letnem 

umetniškem delovanju dirigenta Jožeta Gregorca so njegovi pevci zapisali tako:  

 

Pred dvajsetimi leti je imel takratni predsednik našega zbora Vlado 

Gerbec srečno roko, ko je ob reorganizaciji zbora našel pot na Ptuj in 

tam pregovoril Jožeta Gregorca, da poleg ptujskega moškega zbora in 

mešanega zbora slovenskih učiteljev prevzame umetniško vodstvo 

MoPZ Slava Klavora v Mariboru (Njegovi pevci, 1976).  

 

Pevci sami pravijo, da je bilo potrebnega ogromno idealizma in veselja, da je iz 

starega pevskega jedra in skoraj polovice novih neizkušenih pevcev ustvaril 

enotno »sočno« zvočno sliko in z njo ob dih spravil številne gledalce znotraj in 

zunaj takratne meje. Predstavljam si, da je bilo vloženega ogromno truda s strani 

pevcev in dirigenta. Izpeljati kvalitetne vaje in prikazovati odlične rezultate ob 

delu z drugimi zbori, obenem pa se boriti s slabimi prometnimi povezavami, 

slabimi prostorskimi razmerami in z vsemi ostalimi problemi, ki spremljajo 

človeka v življenju, je neverjeten dosežek in zahteva disciplino, doslednost ter 

sistematičnost dela. Čeprav so danes pogoji dela neprimerljivo boljši (dostopnost 

do notnega gradiva, prevoz, elektronska pošta, možnost absorbcije znanja in 

podobno), se pojavljajo druge težave. Zanimanje za enotno organizirano petje je 

vse manjše. Kot prebivalstvo postindustrijskih držav se tudi kader zborov stara.  

Že kmalu po prevzemu zbora so bili vidni rezultati strokovnega dela. Po besedah 

avtorja članka Vlada Goloba iz časopisa Večer so največje presenečenje na reviji 

pevskih zborov v Mariboru 23. novembra 1955 pripravili pevci MoPZ Slava 

Klavora pod vodstvom Jožeta Gregorca: 
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Zbor je občutno zrasel tako količinsko kot kakovostno in razpolaga 

tudi z dobrimi solisti. Njegov zvok je zelo bogat in izenačen, zbor sam 

je gibek in poslušen dirigentu, le v dinamičnih odtenkih mestoma 

presilovit […] Če bo zbor ostal v tej postavi in vztrajno delal, bo 

kmalu naš elitni korpus (Golob, 1955).  

 

V članku nemškega časopisa Kleine Zeitung iz leta 1970 so jih poimenovali 

Slowenische Don Kosaken (slovenski Don Kosaki).  

S svojim strokovnim delom je v kratkem času izboljšal kvaliteto zbora, izpopolnil 

disciplino in s prejetimi pozitivnimi kritikami privabil številne nove pevce. Zbor 

je kmalu štel 80 članov, kar je danes zame povsem nepojmljivo, a je bilo v tistem 

času za moški zbor »le« lepo število.  

Velik odmev v takratnih medijih je sprožil tudi koncert 26. maja 1956. V polni 

Unionski dvorani so sedele takrat pomembne osebe, kot so predsednik pevskih 

društev Svoboda tov. Regent, dirigent in skladatelj Rado Simoniti, skladatelj prof. 

Karol Pahor in zastopniki mariborskih oblasti. Predsednik pevskega zbora je v 

uvodni besedi javno poudaril težave, s katerimi se soočajo v zboru, in posredno 

nagovoril mariborske oblastnike, da ponudijo svojo pomoč. Koncertni program je 

sestavljal preprostejše slovenske ljudske in zahtevnejše umetne pesmi (Rudolf, 

1956; Arnič, 1956).  

V istem letu so sledili še koncerta v tovarni nogavic v Polzeli (23. junij 1956) in v 

dvorani ljudske prosvete v Ljutomeru (17. november 1956) ter dva nastopa v 

Mariboru ob proslavah 20. obletnice stavke tekstilnih delavcev Slovenije in 37. 

obletnice SKOJ10 (Seznam nastopov DPD Svoboda Slava Klavora, 1967). 

Svojo turnejo so leta 1957 nadaljevali 19. januarja na Ptuju s koncertom v dvorani 

Svobode Ptuj. Program, s katerim so nase opozorili že v Mariboru, je ptujskim 

poslušalcem pričaral eno izmed boljših prireditev v tistem času. 6. aprila sta 

                                                           
10 Savez komunističke omladine Jugoslavije: zveza komunistične mladine Jugoslavije je bila 

politična mladinska organizacija. Le dve leti po ustanovitvi so jo prepovedali. Kljub prepovedi so 

svoje delo nadaljevali in postali ena najvplivnejših mladinskih revolucionarnih organizacij 

(Wikipedija, 2013). 



Jože Gregorc 36 

 

 

sledila še dva koncerta v Varaždinu. Eden večjih koncertov tega leta se je odvijal 

13. aprila v dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani. Rafael Ajlec je v svoji 

kritiki iz Ljudskih pravic zapisal takole:  

 

Glasovno: tenorska skupina je skoraj brez specifične tenorske barve, 

težišče v zboru je glede tega pomaknjeno k baritonom − basom; ti so 

glasovno mnogo izrazitejši. Zvočno: zdi se, da se dirigent sistematično 

trudi razviti lepo tiho petje v zboru, vendar zbor v pianu še ne zveni, 

prav tako še nima izdelanega prehoda v srednjo jakost; tako je edina 

zveneča jakostna stopnja forte, zato zbor nekoliko prepogosto pada 

vanjo. […] Interpretančno: pojo zavzeto in v glavnem, v velikih 

obrisih, muzikalno izdelano, izrazno […] Celotni vtis: pevski zbor, ki 

je iz prejšnje družabne povprečnosti stopil na strmejšo pot umetniške 

pevske kulture. […] Spored je bil dobro izbran, brez hlastanja po 

pretežkem (Ajlec, 1957). 

 

V mesecu maju je sledilo tridnevno nastopanje v Beogradu, ki se je začelo z 

vrhuncem. 22. maja je MoPZ Slava Klavora z velikim veseljem sprejel in nastopil 

pri maršalu Titu ob njegovem 65. rojstnem dnevu v Beogradu. Njegovi pevci se 

tako spominjajo: »Če se sedaj ob jubileju umetniškega vodstva spomnimo samo 

nekaterih najlepših trenutkov, potem moramo posebej omeniti zavzetost, s katero 

smo v Belem dvoru zapeli maršalu Titu za rojstni dan« (Njegovi pevci, 1976). 

Sledila sta snemanje na Radiu Beograd in koncert v Kolarčevi univerzi v 

Beogradu (Seznam nastopov DPD Svoboda Slava Klavora, 1967).  

Zadnji nastop v letu 1957 so opravili 6. novembra v unionski dvorani v Mariboru 

ob 40-letnici Oktobrske revolucije (Seznam nastopov DPD Svoboda Slava 

Klavora, 1967). 
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Sledilo je leto 1958 in z njim 10. obletnica obstoja pevskega zbora. Koncert ob 

desetletnici se je odvijal 15. marca v Unionski dvorani s ponovitvijo 4 dni 

kasneje. Sledilo je snemanje za radio Maribor (Golob, 1958). 

Posebej je treba poudariti tekmovanje v Arezzu. Leta 1958 se je Jože Gregorc s 

svojimi pevci odpravil na tekmovanje v Toskansko mesto Arezzo, Italija. 

Zanimivo je to, da so se podali na potovanje na lastne stroške. V članku iz 

časopisa Večer je bilo zapisano tako: 

 

Lani je strokovna komisija (Marko Tajčević iz Beograda, Blaž Arnič 

iz Ljubljane in Igor Giadrov iz Zagreba) ocenjevala najboljše zbore, ki 

bi naj nastopili v Arezzu. Pevski zbor Slava Klavora je dobil najboljšo 

oceno. Kljub temu pevci iz Maribora lani niso šli v Italijo. Letos je 

ista komisija zopet ocenjevala zbore, toda pevskega zbora Svobode 

Slava Klavora ni obiskala. Zato se je zbor odločil, da gre v Arezzo na 

svoje stroške (J. V., 1958). 

Komisija svoje odločitve ni utemeljila. 

 

Na 4-dnevnem tekmovanju, ki je svoja vrata odprlo 28. avgusta, je zbor nastopal v 

2. kategoriji (kategorija moških zborov) enajsti zapovrstjo. Za tekmovanje so 

pripravili dve pesmi (Assoiazione amici della musica Arezzo, 1958): 

G. P. da Palestrina (1525?–1594): Chiare, fresche e dolci acque 

N. A. Rimskij Korsakov (1844–1908): Razbojničja pjesnja 

Uvrstili so se na peto mesto in dokazali, da pozabljen zbor še kako spada na to 

tekmovanje.11 Kljub solidni uvrstitvi zbora s ocenjevanjem izbrane komisije niso 

bili zadovoljni.  

 

                                                           
11 Moški pevski zbor Vinko Vodopivec se je uvrstil takoj za Slavo Klavoro na šesto mesto. 
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Tomaž Pavšič je za Večer zapisal: 

»Menili smo, da Mariborčani in Primorci [Zbor primorskih študentov] 

spadamo v prvo trojico. To je povzročilo, da smo začeli z 

nezaupanjem gledati na žirijo. Tudi publika se je pritoževala in se nad 

žirijo zgražala.« (Odgovor »pozabljivcem«, 1958). 

 

Tudi Ubald Vrabec je izjavil za Večer (prav tam): 

 

Že lani je temperamentni Gregorc obljubil, da bo odlično pripravil 

zbor Klavora za letošnje tekmovanje. Res, žal nam je, da ni dosegel 

boljše ocene. Strokovnjaki, ki so ga letos poslušali na tekmovanju, 

odločno trde, da je zaslužil mnogo boljše mesto. V tem smislu se je 

izrazil njegov sotekmovalec, dirigent primorskih študentov, Nanut. 

Morda pa res niso vodili žirije čisto in samo umetniški razlogi (prav 

tam). 

 

Po uspehu v Arezzu so 4. septembra zbor povabili v Trst na snemanje za RAI, 

kjer sta nastala dva traka, zvečer pa so tržane in tržanke razveselili z imenitnim 

koncertom. Do konca leta je zbor izvedel še manjše število koncertov (J. V., 

1958). 

V letu 1959 iz množice koncertov in nastopov izstopa sodelovanje na 1. 

jugoslovanskem festivalu amaterskih zborov v Nišu, ki je potekal od 4. do 7. 

julija. Istega leta je nastopil tudi z UPZ Emil Adamič. Nastop zbora Slava Klavora 

je bil postavljen v drugi dan festivala. Izvedli so Simonitijev Križ, Liparjevo 

Snubaško in Arničevo Himno delu. Med 2.500 poslušalci in gledalci, ki so zasedli 

vsak kotiček pred novo odprtim letnim odrom, ni bilo dvomov. Nastop je bil 

izreden. Ogromen aplavz stoječe publike je to potrdil. Iz množice so prodirali 

klici: »Bravo! Še! Ponovitev!« Zadovoljstvo je bilo tako veliko, da sta se pevcem 
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in dirigentu na odru morala pridružiti še skladatelja Arnič in Lipar. Svojega 

navdušenja ni skrival niti rektor beograjske glasbene akademije Mihajla 

Vukdragović, ki je povedal tako: »To je bilo nekaj izrednega. Vsekakor največji 

umetniški uspeh v prvih dveh večerih festivala«. Poudaril je, da bi morali k 

takemu petju stremeti vsi naši zbori. Uspeh zbora je odmeval po vseh takratnih 

jugoslovanskih medijih (Radović, 1959).  

Tudi v letu 1960 je Jože Gregorc s svojim odličnim zborom dosegal izvrstne 

uspehe. V okviru Leta zborovske glasbe 1960 je Hessenska pevska zveza priredila 

veliko pevsko tekmovanje. Svet Jugoslavije je poslal mariborski zbor, ki ga je 

tako doletela čast, da v tujini predstavlja jugoslovanske amaterske pevce. Svojo 

nalogo je opravila s skupno oceno »odlično«. Tekmovanje se je odvijalo od 3. do 

7. junija v Gross-Zimmernu pri Frankfurtu ob Maini, na katerem so ponovno 

navdušili z vrhunskim nastopom. Naj omenim še to, da je zbor imel dan prej 

koncert slovenskih in srbskih pesmi v industrijskem mestu Mühlheimu ob reki 

Maini. S svojim koncertom so prevzeli občinstvo in bili deležni velikih pohval, ki 

je zbližal pevce z domačim prebivalstvom. Glasbeni recenzent dnevnika 

Offenbacher Post je 7. junija napisal naslov k svoji recenziji: »Viharno 

navdušenje za pevce iz Jugoslavije.« Na tekmovanju obvezne in umetne pesmi so 

dosegli 243 točk in s tem pristali na tretjem mestu z le točko manj od drugega 

belgijskega zbora in tremi točkami manj od prvega nemškega zbora. Prvo mesto 

pri tekmovanju v narodni pesmi so si delili s koroškim akademskim oktetom. Jože 

Gregorc je veljal za najboljšega dirigenta tega tekmovanja (A. H., 1960; J. K., 

1960). 

Nekoliko bolj umirjeno je bilo v letu 1961. Na sporedu so bili nastopi in koncerti 

v Sloveniji. Pevsko leto so otvorili s koncertom na Maroltovem večeru v Unionski 

dvorani v februarju. Sledila sta proslava Dneva ustanovitve Osvobodilne fronte v 

aprilu in spominski koncert ob 10-letnici smrti Frana Marolta v Filharmonični 

dvorani v Ljubljani (Seznam nastopov DPD Svoboda Slava Klavora, 1967).  

Pestro dogajanje se je napovedovalo s turnejo po Angliji leta 1963. Zbor se je med 

9. in 14. julijem udeležil mednarodnega tekmovanja amaterskih zborov v 

Llangollenu. Vsakoletni mednarodni glasbeni festival je in še privablja evropske 
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zbore in zbore onkraj »luže«. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz dveh delov. Prvi 

del je bil namenjen izvajanju narodnih pesmi z največ 25 pevci. Za ta del je 

Gregorc pripravil Tomčevo priredbo prekmurske Teče mi vodica in Simonitijevo 

priredbo Oj, mila majko. Sodelovalo je 38 zborov iz 18 dežel Evrope in Amerike, 

ki so predstavljali elito amaterskega petja. Mariborski zbor je prejel 177 točk od 

možnih 180 in se uvrstil na do takrat najvišjo drugo mesto. V drugem delu so 

sodelovali vsi pevci. Tukaj je bila konkurenca najostrejša, saj sta sodelovala dva 

odlična ameriška akademska pevska zbora. Tekmovalo je 24 moških pevskih 

zborov iz 12 držav. Vsak zbor je izvajal dve obvezni pesmi, in sicer renesančno 

skladbo Palestrine Pueri Hebraeorum in madžarski ples Dana-Dana. Tretja 

pesem je morala biti skladba komponista svoje dežele. Jože Gregorc se je odločil 

za Gotovčevo Momčeto bez gunčeto. V drugem delu jim je bilo podeljenih 262 

točk od možnih 270. Tako so se prebili v vodilno skupino štirih zborov, ki so 

dosegli nad 260 točk. S tem so spadali v poseben razred moških zborov. 

Klavorovci so znova pokazali, da spadajo v sam svetovni vrh amaterskega petja 

(V. V., 1963; Llangollen International Musical Eisteddfod, KIPP). 

11. julija je sledilo snemanje za RTV BBC v Llangollenu, štiri dni kasneje pa še 

koncert v Mestni hiši v Greenwichu (Seznam nastopov DPD Svoboda Slava 

Klavora, 1967).  

Program za koncert v Greenwichu 15. julija 1963 je bil sestavljen iz treh sklopov 

pesmi. Prvi sklop so oblikovali renesančni konstrukti znanih skladateljev tistega 

časa. Prva pesem je bila Gallusov Ecce quomodo moritur iustus, sledile pa so 

Cherubinijev Brindiam beviam, Monteverdijev Madrigal, Matona mia cara 

Orlanda di Lassa, Palestrinov Pueri Hebraeorum in Gallusov Quam pulchra es, 

amica mea. Sledil je odmor. Drugi sklop je bil sestavljen iz Roemische 

Weinsprueche Haralda Genzmerja, Ol' man river Jeroma Kerna, Dana-Dana 

Lajosa Bartosa, Adamičevega Vasovalec in Arničeve Himne delu. Pevci so si 

ponovno vzeli odmor. Sledilo je zadnjih osem slovenskih pesmi: Tomčevi Teče mi 

vodica in Furmanska, Maroltove Kaj b'jes tebe dau, Vojaška in Flosarska, 

Odakova Dremle mi se dremle, Pregljeva Nocoj, pa oh nocoj ter Liparjeva 

Snubaška. Po končani turneji je zbor odšel v Pariz. V velikem studiu francoske 
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radiotelevizije Salle Erard so na trak posneli vrsto jugoslovanskih narodnih in 

renesančnih pesmi za kasnejšo oddajo na France III (Programski list koncerta v 

Greenwichu, KIPP; Seznam nastopov DPD Svoboda Slava Klavora, 1967). 

Tudi v letu 1964 so se podali na turnejo. Tokrat so razveseljevali madžarsko 

publiko. Pevci so nastopili na šestih samostojnih koncertih v Budimpešti, 

Nagyredu, Vácu, Veszprému in Gyöngyösu. Po prisrčnem sprejemu na 

budimpeški železniški postaji 15. maja je sledil koncert v Veszprému. Nastop je 

potekal v okviru kvalifikacijskega srečanja najboljših amaterskih pevskih zborov 

Madžarske. Sledila sta snemanje izbranih pesmi na budimpeškem radiu za celotno 

madžarsko radijsko mrežo in samostojni koncert v Sindikalnem domu gradbenih 

delavcev v Budimpešti. Skupaj s profesionalnim državnim pevskim zborom 

Madžarske so Klavorovci nastopili na Institutu za ljudsko izobraževanje v 

Budimpešti in dokaj zahtevni publiki pričarali odličen koncert. Po samostojnem 

koncertu v največji madžarski cementarni v obdonavskem mestu Vácu se je 

turneja pevskega zbora nadaljevala skupno z budimpeškim centralnim zborom 

gradbeniških delavcev v že zgoraj omenjenem Gyöngyösu. Pot jih je nato vodila 

še v zadružno naselje Nagyrede, kjer so zadružnikom zapeli nekaj pesmi. Med 

neuradne nastope pevskega zbora lahko uvrstimo prireditev spominske svečanosti 

ob kaznilniškem zidovju v Vácu, kjer so med petjem znane partizanske pesmi 

Komandant Save na spominsko ploščo položili venec s slovensko zastavo. S tem 

so se dostojno oddolžili spominu tistih antifašističnih borcev v Prekmurju, ki so v 

drugi svetovni vojni trpeli za zidovi kaznilnice (Šebjanič, 1964). 

S kvalitetno izvedbo svojega pevskega repertoarja pevski zbor ni bil le dostojen 

predstavnik slovenskega, temveč celotnega jugoslovanskega naroda. Klavorovci 

so s svojimi koncerti in neuradnimi dobrohotnimi gestami prispevali velik delež h 

krepitvi prijateljstva in kulturnemu sodelovanju teh sosednjih držav. O uspešni 

turneji priča prejetje Zlatega venca z zlatimi medaljami, odlikovanja ministrstva 

za kulturo in prosveto LR Madžarske (prav tam). 

Leto 1965 je bilo leto 10-obletnice umetniškega vodstva Jožeta Gregorca. Ob tej 

priliki je zbor organiziral slavnostni koncert v Unionski dvorani (Seznam 

nastopov DPD Svoboda Slava Klavora, 1967). 
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Med pomembnejše nastope moškega pevskega zbora v letu 1966 lahko uvrščamo 

sodelovanje na Jugoslovanskih horskih svečanostih v Nišu (3.–7. julij). Po sedmih 

letih so ponovno potovali v južno Srbijo, tokrat za pet dni. Festival se je večal iz 

leta v leto. Sodelovalo je petnajst zborov, Beograjska filharmonija, Duvački 

orkestar in številni solisti iz Zagreba in Beograda. Vsi koncerti so se odvijali na 

prostem. V izredno akustičnem prostoru med zidovi turške trdnjave so Klavorovci 

ponovno potrdili svojo izredno kvaliteto, ki so ji zaradi izredno slabega 

finančnega stanja grozili slabi časi. Le s pomočjo mariborskih gospodarskih 

organizacij so lahko plačali potovanje in nastanitev v Srbiji. Posledica neugodne 

situacije je bila tudi krčenje zbora. Od prvotno 70 pevcev jih je ostalo le 45. 

Uspeh v Nišu je za člane zbora pomenil tudi enega največjih uspehov v domovini 

(L., 1966). 

Po kratkem predahu je sledil natrpan november, ki se je začel s koncertom v 

Minoritski dvorani v Gradcu. Koncert je spadal v okvir 15 koncertov Graške 

filharmonije. Koncerti so bili kljub skromni propagandi razprodani. Jože Gregorc 

je svoje varovance poslal na oder in začel z Gallusom. Že z uvodnimi moteti je 

zbor pokazal svoje kvalitete. V prvem delu so poleg Gallusa polnili zastavljen 

program še skladbe Nikolskega, Iliča, Schuberta in Edlerja. V drugem delu je zbor 

pel hrvaške in srbske v priredbah Simonitija, Adamiča, Foersterja, Gregorca, 

Gotovca in drugih. Uspeh je bil popoln. Piko na koncu vsakega stavka so 

prispevali burni aplavzi. Publika ni skrivala zadovoljstva, temveč je razsipavala s 

priznanji in odličnimi ocenami. Kritik graškega časopisa Kleine Zeitung jih je 

opisal kot skrajno tankočutno, subtilno in muzikalno zelo kultivirano zvočno telo. 

Za Gregorca je to pomenil nov uspeh, ki so ga v domovini srčno pozdravljali 

(Neumann, 1966). 

Sledili so snemanje za Radio Maribor v dvorani Srednje glasbene šole v 

Mariboru, koncert v Ravnah na Koroškem, koncert na proslavi Dneva republike v 

Mariboru in nastop v Domu JLA za kolektiv Mariborske livarne. Leto 1966 se je 

končalo s snemanji v dvorani Srednje glasbene šole in Kazinski dvorani v 

Mariboru (Seznam nastopov DPD Svoboda Slava Klavora, 1967). 
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Leta 1967 je MoPZ Slava Klavora skupaj s svojim matičnim društvom praznoval 

dvajset let svojega obstoja. Gregorc je imel dvojni razlog za praznovanje. Poleg 

obletnice obstoja društva je praznoval tudi osebni jubilej − 35 let svojega 

glasbenega delovanja. Ob tej priliki so Gregorca povabili k Večeru na intervju, ki 

ga je vodil baritonist zbora Darin Hasl. V intervjuju je priznal, da mu je 

življenjsko pot začrtal »škant« (stara violina nekega cigana), ki mu jo je kupil oče. 

Posamezne sekcije društva so slavile cel mesec. 28. maja je bil na sporedu 

jubilejni koncert moškega pevskega zbora DPD Slava Klavora v Unionski 

dvorani, na katerem so izvajali jugoslovansko zborovsko literaturo od romantike 

do takrat in je pomenil vrhunec ter hkrati zaključek slavja. Zvest svoji tradiciji je 

zbor odpel še tri krstne izvedbe naših sodobnih skladateljev Stanka Preka, Pavla 

Šivica in Jožeta Gregorca. Odličen prispevek k že tako odličnemu koncertu je dal 

mešani študentski pevski zbor Branko Krsmanovič pod umetniškim vodstvom 

Bogdana Babiča. V svojih dvajsetih letih in dvanajstih letih pod Gregorčevo 

taktirko se je tovarniški zbor tekstilnih delavcev meljskega bazena razvil v 

jugoslovanski reprezentančni zbor z izredno visoko reputacijo (Dvajset let MoPZ 

Slava Klavora, 1967; Hasl, 1967; F., 1967). 

7. maja 1968 so se ponovno odzvali povabilu Graške filharmonije in nastopili 

tokrat v Stefaniensaal. Koncert je nosil naslov Großes Chorkonzert (Veliki 

zborovski koncert. Pevski programi so polnili renesančna dela Gallusa, 

Cherubinijev Brindiam beviam, Foersterjev Spak in Večerni ave in jugoslovanske 

pesmi ter priredbe slovenskih ljudskih pesmi. Tudi tokrat so svoje delo opravili 

odlično in publiko pustili odprtih ust (Cwienk, 1968). 

2. julija istega leta so Klavorovci pod strokovnim vodstvom Alberta Herica in 

Jožeta Gregorca ponovno odpotovali v Niš. Na festivalu, ki je svoja vrata odprl 3. 

julija in je trajal do 7. julija, je poleg devetnajst domačih zborov sodeloval po en 

zbor iz Poljske, Romunije in Amerike. Jugoslovanske horske svečanosti so tokrat 

bile posvečene 9. kongresu zveze komunistov Jugoslavije, njihov namen pa je bil 

razvoj zborovskega petja v vseh tedanjih republikah. Tudi tokrat jih je spremljal 

pester dnevni in večerni program. Sodelovalo je devetnajst domačih in trije tuji 

zbori, simfonični orkester doma JNA Beograd, orkester Akademije za glasbo 
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Beograd in solisti iz Zagreba ter Beograda. Jože Gregorc je s svojimi pevci 

nastopil četrti dan festivala in že tretjič v Nišu navdušil do zadnjega kotička 

zapolnjen prireditveni prostor (Hrestak, 1968). 

Po vrnitvi iz Srbije je RTV Ljubljana v treh snemalnih dnevih posnela film o 

MoPZ Slava Klavora, ki je upravičeno veljal za enega izmed najboljših 

jugoslovanskih amaterskih zborov. Film so posneli v domačem mestu Maribor 

(M. Š., 1968). Sledilo je snemanje za BBC London za radijsko oddajo najboljših 

zborov Europa cantat in ob tej priliki je Jože Gregorc prejel tudi nagrado Europa 

cantat (Njegovi pevci, 1976).  

Med pomembnejše dogodke leta 1969 lahko zagotovo štejemo koncertno turnejo 

v Luxemburgu, slavnostni koncert s podelitvijo Gallusovih plaket in koncertni 

pozdrav uradni delegaciji iz prijateljskega mesta Marburg ob Lahni v Zahodni 

Nemčiji.  

Društvo le Syndicat d'Initiative de la Ville de Luxemburg je maja 1969 gostilo 

MoPZ Slava Klavora v takrat novem gledališču v kneževini Luxemburg. 

Organizator je vabil h Gala koncertu 20. maja ob 20.30. Že nekaj dni po koncertu 

so se luksemburški časopisi razpisali. V članku luksemburškega časopisa Wort je 

avtor Gregorca opisal kot idealno podobo, dirigenta, ki se izogiba odvečnim in 

nepotrebnim gibom ter s tem natančno določi potek in izvedbo skladbe. Ob vseh 

pozitivnih besedah sem v članku zasledil tudi nekaj opisanih pomanjkljivosti. 

Avtor govori o tako imenovani glasbeni monotoniji, ki se je, po njegovem 

mnenju, pojavila zaradi ponavljajočih se dinamičnih efektov. S pogostostjo 

izgubijo svojo vrednost in učinek. Kljub tej manjši pripombi je zbor gostovanje 

izpeljal odlično, od katerega so se lahko drugi zbori ogromno naučili. 

(Chorkonzert des Slava Klavora, 1969). 

Sezona 1968/69 je bila za Klavorovce izjemno pestra in uspešna. Zvrstilo se je 13 

nastopov po Avstriji, Luxemburgu in Jugoslaviji. Na občinski reviji odraslih 

pevskih zborov so si priborili prvo mesto, na slavnostnem koncertu so pevcem 

podelili Gallusove značke, zbor pa je prejel Gallusovo plaketo. Vsem hvalam tujih 

kritikov in navdušenega občinstva pa je treba dodati še nekaj besed o težavah 
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zbora, ki se nanašajo predvsem na finance. Denarnih sredstev je bilo premalo za 

uresničitev zanimivih, pomembnih in potrebnih načrtov. Pisci člankov so vedno 

znova opozarjali, da je potrebna večja finančna podpora ne le mariborskemu 

prvaku, temveč vsem zborom, ki kažejo potencial (Falanga iz Maribora, 1969). 

S potovanjem skozi zgodovino tega odličnega zbora smo prispeli v 70. leta, ki so 

se začela z dvojnim snemanjem long-play plošče Že čriček prepeva v dvorani 

Slovenske filharmonije v Ljubljani. Že v maju so beležili turnejo v Zahodno 

Nemčijo. Podali so se na 10-dnevno turnejo, ki so jo otvorili v Weilburgu, 

nadaljevali v Grossenheimu in končali v pobratenem mestu Marburg v Mestni 

dvorani (Stadthalle). Potekal je tudi neposredni prenos s koncerta televizije v 

Frankfurtu. Jože Gregorc je za časopis Delo povedal, da so največji uspeh imele 

slovenske narodne pesmi. »Četudi niso razumeli besedila, so razumeli melodijo« 

(Šrimf, 1970). Občinstvo je bilo navdušeno. V članku časopisa Večer sem zasledil 

prevedeni odlomek ocene izvirnega besedila iz nemškega Oberhessische Presse, 

ki se glasi:  

Odobravanje zboru, ki ga moremo primerjati z vrhunskimi ansambli 

ameriških učiteljskih zborov in s študentovskimi ansambli iz italo-

iberijskega jezikovnega področja, je bilo nadvse prisrčno in je zahtevalo 

celo vrsto podatkov. Med njimi so se odlikovale priredbe narodnih pesmi 

zborovodje prof. Jožeta Gregorca, ki je ponovno, kot že med samim 

koncertom, dokazal, da ni samo odličen dirigent, temveč tudi intimen 

poznavalec glasbene zvrsti zborovskega petja (prav tam). 

 

Znova je Gregorc s svojimi pevci reprezentativno vlogo opravil z odliko in zbližal 

ljudi dveh mest, dveh dežel.  

Julija 1970 je sledil koncert v Gradcu, ki je potekal v sklopu Woche der 

Stadtfreundschaften (Teden prijateljskih mest). Na oder Minoritske dvorane so 

stopili v soboto, 4. julija, in navdušili. Svojega navdušenja niso skrivali niti 

novinarji. Krstili so jih Slowenische Don Kosaken (slovenski Don Kosaki). Na 
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novo krščeni zbor se je nato vrnil v svojo domovino in ob 1000-letnici Lipnice 

zapeli na slavnostni prireditvi (Schweighofer, 1970; Karlin in Trpin, 1978). 

Nastopilo je leto 1971. Zvrstili so se trije koncerti in nastopi. Ob 30-letnici 

Osvobodilne fronte so zapeli v Mariboru. Sledil je koncertni nastop ob tednu 

bratstva in prijateljstva v Štatenbergu. Zadnji koncert so izpeljali v Mariboru ob 

100-letnici mariborskih gasilk. Iz različnih podatkov je razvidna finančna 

izčrpanost zaradi »avanturističnega« leta poprej (Karlin in Trpin, 1978). 

Leto 1972 je bilo leto srebrnega jubileja. Minevalo je že 25 let od ustanovitve 

zbora in to leto je bila tudi 40. obletnica umetniškega dela Jožeta Gregorca. Ob tej 

priliki so 12. junija priredili jubilejni koncert v Unionski dvorani. S pravim 

navdušenjem so zaploskali zboru, ki je pel pesmi od Gallusa, Mokranjca, Ipavca 

do Pahorja, Gregorca, Ježa in drugih. Po zaključenem slavju so se odpravili na že 

tradicionalno gostovanje v Gradec v Minoritsko dvorano (Programski list 

graškega koncerta, 1972). 

Poleg jubileja in gostovanja v Gradcu jih je uspešna pevska pot ponovno vodila v 

Niš na Jugoslovanske horske svečanosti. Pomemben uspeh so zabeležili ob 

osvojitvi prvega mesta in zlate plakete mesta Maribor na zahtevnem tekmovanju 

Naša pesem (Podkrajšek, 1972).  

Tudi v letu 1973 ni manjkalo koncertov in nastopov. Ponovno so odpotovali na 

turnejo v Luxemburg in Zahodno Nemčijo. Zbor je šel na turnejo povsem 

preoblečen v nove smokinge, ki so si jih pevci delno prislužili s koncerti. Za 

šivanje in del materiala pa so dobili dotacijo v višini 36.000 dinarjev od 

mariborske občine, tovarne PIK in podobno. Kljub že večkrat omenjeni denarni 

stiski so z vztrajnim delom in zunanjo pomočjo uspeli zamenjati stare znošene 

obleke z novimi (Karlin in Trpin, 1978)  

Programski načrt koncertov in snemanj na turneji v Luksemburgu in ZR Nemčiji 

je zajemal (Programski načrt, 1973): 

Jacobus Gallus: Ecce quomodo moritur iustus 

   Laus et perennis gloria 
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   Quam pulchra es amica mea 

   O magnum mysterium 

Stevan Mokranjac: Njest svjat 

        I. Rukovet 

Jovan Srbulj: Otče naš 

Karol Pahor: Oče naš hlapca Jerneja 

Marjan Gabrijelčič: Vetri v polju 

Alojz Srebotnjak: Bori 

      Deep River 

Benjamin Ipavec: Na ples 

Gustav Ipavec: Vabilo 

Emil Adamič: Vasovalec 

Allarich Wallner: Mond im Meer 

Robert Edler: Land 

France Marolt: Kej b'jes tebe dau 

  Vojaška 

Jože Gregorc: Ockerhausen (praizvedba) 

Tam dol na ravnem polju 

Marko skače 

En hribček bom kupil 

Kako bom ljubila 

Okoli hišice 
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Matija Tomc: Teče mi vodica 

Dolenjski furmani 

Peter Lipar: Snubaška 

Oskar Dev: Flosarska 

Vasilij Mirk: Kolo 

Rado Simoniti: Lastovki v slovo 

Danilo Švara: Variacije na narodno o Martinu Kebru 

Jakob Jež: Igraj kolce 

Agrenjev Slavjanski: Tari bari (ruska narodna) 

Lajos Bardos: Dana Dana (madžarska narodna) 

Za turnejo so imeli pripravljenih 34 pesmi različnih težavnosti, ki so jih v celoti 

peli na pamet. To je dejstvo, ki zbor postavi v elitni krog najboljših amaterskih 

zborov v drugi polovici 20. stoletja.  

Počivanja si zbor ni dovolil. Že februarja 1974 se je nastopanje začelo na 

avstrijskem Koroškem v Globasnici. 1. maja je v Ljubljani potekalo snemanje za 

ploščo Bratje Ipavci. Na tekmovanju Naša pesem so ponovno osvojili prvo mesto 

in zlato plaketo mesta Maribor. Sledila sta še dva koncerta v prijateljskem mestu 

Szombathely na Madžarskem (Karlin in Trpin, 1978). 

Leta 1975 je zbor koncertiral po Sloveniji: dva koncerta je imel v Mariboru in v 

Ajdovščini ter Ravnah (prav tam).  

Po dolgi poti, prežeti s številnimi uspehi, potovanji in napornimi ter veselimi 

uricami, je vstopil Gregorc v zadnje leto umetniškega vodstva tega izvrstnega 

zbora, ki je s trdim delom pustil globoke sledi za vse nadaljnje pevce in strokovne 

delavce. »Kaj pa sedaj?« se je začelo pojavljati vprašanje. Pod njegovim 

vodstvom se je neprekinjeno delalo 20 let in potekalo na stotine vaj, na katerih je 
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ob delu stekla marsikatera solza sreče ali napora. Solza napora pa je bila prav hitro 

pozabljena ob pogledu na očarane ploskajoče množice nabito polnih dvoran.  

Leto 1976 se je začelo z jubilejnim koncertom ob 20-letnici vodstva Jožeta 

Gregorca. 21. januarja so lačni poslušalci napolnili Unionsko dvorano in 

prisluhnili pestremu koncertu v dveh sklopih. V prvem delu se je zbor predstavil z 

zahtevnejšim repertoarjem. Začeli so s Trubarjevo Jutranja pesem, nadaljevali z 

Gallusovo Quam pulchra es amica mea, Kogojevo Requiem, Spakom Antona 

Foersterja, sledile so še Bori Alojza Srebotnjaka, Sedem si rož Zorka Prelovca, 

zaključili pa so s Himno delu Blaža Arniča. Tudi drugi del jubilejnega koncerta je 

obljubljal pestro dogajanje na odru. Drugo polovico koncerta so program 

sestavljale Ride the Chariot Henrya Smitha, My lord, what a morning Winfrieda 

Sieglerja, Tari Bari Agrenjeva Slavjavskega, Kalinka Maria Rijavčeva, 

Crnogorska Petra Liparja, Flosarska Oskarja Deva,  Tri pesmi Franja Robnika in  

Pesem o rožici Rada Simonitija. Zaključil je s svojo priredbo slovenske ljudske 

Marko skače. Ob visokem jubileju so izdali tudi almanah (Njegovi pevci, 1976). 

Sledila je Turneja bratstva in enotnosti po SR Srbiji v začetku julija. Zvrstili so se 

koncerti v Boru, Nišu (Jugoslovanske horske svečanosti) in Titovo Užice.12 Sledila 

je udeležba na tekmovanju pevskih zborov Slovenije Naša pesem. Po dvakratni 

zmagi leta 1972 in 1974 so tokrat zasedli drugo mesto (Karlin in Trpin, 1978).  

Ostal nam je le še poslovilni koncert Jožeta Gregorca. 21. decembra 1976 je zbor 

še zadnjič zapel svojemu dirigentu, s katerim so doživeli številne uspehe doma in 

v tujini. Pripomogli so k razpoznavnosti Slovenije in Jugoslavije. Prikazali so 

zavidljivo umetniško raven amaterskega petja, ki je v mnogih izurjenih ušesih 

mejila na profesionalizem. Koncertni program je predstavljal prerez več kot dveh 

desetletij uspešnega skupnega dela. Svoje delo je predal dirigentu Branku Rajštru 

(prav tam). 

                                                           
12 Srbsko mesto, ki se je leta 1992 preimenovalo v Užice.  
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5.3.4.2 Nagrade in priznanja 

V več kot dveh desetletjih pridnega dela pod vodstvom Jožeta Gregorca se je 

nabralo veliko število odmevnih dosežkov in priznanj. Že leta 1958 so na 

mednarodnem tekmovanju v Arezzu dosegli četrto mesto. Le dve leti kasneje so s 

prvim mestom v ocenjevalnem petju in drugem mestu v tako imenovanem 

častnem petju na mednarodnem tekmovanju evropskih zborov v Gorsszimmernu v 

ZR Nemčiji prepričali publiko v tujini in kritike pri nas. Na naslednji uspeh se ni 

čakalo dolgo. Že leta 63 so na tekmovanju International Musical Eisteddfod 

dosegli drugo mesto v kategoriji narodne pesmi in prvo mesto v kategoriji 

odraslih zborov. Kot edinemu tujemu zboru je Ministrstvo za kulturo in prosveto 

LR Madžarske namenilo odlikovanje Zlati venec z zlatimi medaljami. Leta 1969 

je zbor na tekmovanju odraslih pevskih zborov občine Maribor in na tekmovanju 

odraslih pevskih zborov SR Slovenije zasedel prvo mesto. Istega leta je Zveza 

kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije zboru in dirigentu podelila Gallusovo 

plaketo, 13 članom zlato Gallusovo značko, 13 članom srebrno Gallusovo značko 

in 5 članom bronasto Gallusovo značko. Tudi pevska zveza Lahntal Sängerbund v 

Marburgu je leta 1972 kot edinemu tujemu zboru dotlej podelila plakete Ludwiga 

Erka. Istega leta je zbor prejel še zlato plaketo 100-letnice glasbenega življenja v 

Rumi (SAP Vojvodina) in dosegel prvo mesto na tekmovanju Naša pesem. Sledili 

sta dve odlični uvrstitvi na tekmovanju Naša pesem. Leta 1974 so ponovno 

dosegli prvo mesto in zlato plaketo mesta Maribor. Dve leti kasneje jim žal ni 

uspelo pristati na prvem mestu, temveč so se morali veseliti drugega mesta. 

Tokrat so prijeli srebrno plaketo mesta Maribor. Prav tako so na občinskem 

prazniku občine Maribor prejeli listino občine Maribor, in sicer priznanje za 

uspešne dosežke in rezultate, ki prispevajo k razvijanju gospodarstva in družbenih 

dejavnosti ter imajo velik pomen za razvoj in razpoznavnost mestne občine (prav 

tam).  

5.3.5 Gregorčeva pedagoška pot 

Začetke njegovega pedagoškega dela v Mariboru najdemo že v letu 1960. Kot 

pogodbeni profesor detaširanega oddelka ljubljanske višje pedagoške šole v 
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Mariboru je poučeval dirigiranje, orkester, zbor in glasbeno literaturo. Z 

ustanovitvijo Pedagoške akademije leto kasneje, ki je prispevala k višji stopnji 

šolanja bodočih učiteljev, se je njegovo delovno mesto preselilo prav tja. 

Predmetnik je bil nespremenjen. Čeprav v prvih dveh študijskih letih še ni bilo 

dovolj učencev za redni študij, je zanimanje za glasbeno pedagogiko vse bolj 

naraščalo. Že v tretjem študijskem letu je bila ustanovljena predmetna skupina za 

glasbo, ki se je zaradi hitrega razvoja in povpraševanja kmalu preoblikovala ne v 

Oddelek za glasbo, kot navaja Jernej Weiss, temveč v Oddelek za glasbeno 

pedagogiko. Do preimenovanja Oddelka za glasbeno pedagogiko v Oddelek za 

glasbo je prišlo šele leta 2004.  Tako je tudi Jože Gregorc v študijskem letu 

1963/64 postal redni profesor na Pedagoški akademiji, leta 1964 pa prevzel 

predstojništvo Oddelka za glasbeno pedagogiko in s tem razrešil dolžnosti svojega 

predhodnika glasbenega publicista, urednika in glasbenega pedagoga Vlada 

Goloba (Weiss, 2011, str. 81−83; zapisnik seje Oddelka za glasbeno pedagogiko, 

2003). 

Pedagoška akademija si je od same ustanovitve prizadevala, da bi izobraževanje 

bodočih učiteljev osnovnih šol potekalo na visokošolski ravni. Sledila je 

dolgoletna procedura, ki se je začela z višješolskimi programi Pedagoške 

akademije. Ta je izpodrinila učiteljišča, ki so prenehala delovati. Akademija je od 

svojih pedagogov zahtevala ob magisterijih še doktorate znanosti ali druge vire, ki 

zagotavljajo strokovno usposobljenost le-teh, čeprav tega zakon še ni zahteval 

(Brumec, 2011, str. 32). Takšen vir sem našel tudi v množici Gregorčevih 

dokumentov. Gre za strokovno mnenje posebne komisije Akademije za glasbo v 

Ljubljani iz leta 1973, ki so jo sestavljali Uroš Krek, Dane Škerl in Ksenija Novak 

Kušej. Z obrazložitvijo so potrdili, da ustreza vsem kriterijem visokošolskega 

učitelja za zborovodstvo z izobrazbo glasu in predmeta zborovske literature 

(Pismo Akademije za glasbo Ljubljana, 1973).  

Akademija za glasbo Ljubljana je leta 1973 zapisala: 

Odkar je tov. Gregorc prof. na Pedagoški akademiji, je izkazal izredno 

sistematičnost v vzgoji študentov v predmetih, ki jih predava in v 

katerih povezuje teoretične prvine s prakso, delom na terenu, 
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seminarji, tečaji ipd. Iz tega sledi, da je umetniško-pedagoški značaj 

predmetov odločnejši od znanstveno-raziskovalnega in da ga 

polnovredno usposablja za zahteve visokega glasbenega šolstva (prav 

tam). 

Leta 1980 je ob svoji 20-letnici na Pedagoški akademiji prejel zlato plaketo za 

prispevek k razvoju in uveljavitvi Pedagoške akademije. Vlogo predavatelja in 

predstojnika je vestno opravljal vse do leta 1981, ko je vodstvo oddelka predal 

doktorici muzikoloških znanosti Manici Špendal.  

5.4 Učiteljski pevski zbor Emil Adamič 

Pri iskanju ustrezne literature za to poglavje nisem ostal praznih rok. V škatli 

Gregorčeve zapuščine so me že nestrpno čakali lepo izrezani članki in nekaj 

zbornikov, ki pričajo o uspešnosti UPZ Emil Adamič pod vodstvom Jožeta 

Gregorca. 

5.4.1 Učiteljski pevski zbor Emil Adamič pred drugo svetovno vojno 

UPZ sodi med najstarejše slovenske pevske zbore, saj letos praznuje 90. obletnico 

obstoja. Od svoje ustanovitve leta 1925 sledi dvema temeljnima ciljema, in sicer 

poustvarjati kvalitetno zborovsko literaturo slovenskih in tujih mojstrov ter 

izobraževati pevke in pevce v kvalitetne zborovodje, ki bi poskrbeli za razvoj 

glasbene kulture v svojem okolju. Prva pobudnika za ustanovitev pevskega zbora 

sta bila Srečko Kumer in Emil Adamič, ki sta takrat delovala v Ljubljani pod 

okriljem Društva učiteljev glasbe. Po združitvi slovenskega učiteljstva v enotno 

stanovsko organizacijo UJU (Udruženje jugoslovanskega učiteljstva oz. Združenje 

jugoslovanskega učiteljstva) je ta organizacija vzela tudi zbor pod svoje okrilje 

(Zorn, 1975, str. 36). 

Z ustanovljenim zborom se je začelo trdo delo. Že marca 1927 je bil na sporedu 

prvi koncertni nastop zbora pod vodstvom Srečka Kumarja v Ljubljani. Seveda pa 

ni ostalo le pri tem uspehu. V naslednjih dveh letih je zbor imel vrsto turnej po 

Sloveniji in v Zagrebu. O uspehu so hrvaški mediji pisali v superlativih. 80-
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članski zbor je tako doživljal svoj prvi vzpon. Po končanih turnejah so se ponovno 

posvetili študiranju novega programa in nastope odložili na stranski tir. 7. januarja 

1929 je zbor ponovno stopil na oder, tokrat z novim, sodobnim programom. Po 

ugodnih kritikah kritikov, ki so spremljali nov repertoar, so si začrtali koncertno 

turnejo po Sloveniji. V naslednjih letih so sledile turneje po Češkoslovaški in 

Jugoslaviji. S šolskim letom 1933/34 so se začele pojavljati prve težave. Izvirale 

so predvsem iz nediscipline moškega dela zbora in nam vsem znane finančne 

krize, ki spremlja številne zbore še danes. Svoj delež h krizi je dodalo še ločeno 

mnenje pri izbiri repertoarja. Dirigent Srečko Kumar, največji pobudnik moderne 

glasbe, je moral popustiti. Odbor je menil, da sodobni program ni primeren. Tukaj 

se je Kumarjeva pot na žalost tudi končala. Šele nekaj mesecev kasneje (16.–18. 

marec 1934) je odbor ponovno organiziral pevski tečaj, tokrat pod vodstvom 

Srečka Koporca. Še v istem letu so po pevskem tečaju na rednem občnem zboru 

izvolili novega pevovodjo Milana Pertota in oživili stari načrt: turnejo po 

Bolgariji. Že leta 1935 so odpotovali v Bolgarijo. Finančne težave so zbor 

spremljale tudi v naslednjih letih. Med posameznimi pevskimi tečaji so bili vedno 

večji razmiki. Šele spomladi leta 1937, ko je pevski odbor potrdil naslednjo 

turnejo, so spet oživeli pevski tečaji. Sledili so koncerti po Jugoslaviji. Leto se je 

zaključilo z manj uspešnimi vajami. Pevci so počivali do naslednjega tečaja 

januarja 1938. Sledila sta koncerta v Ljubljani. Konec tega leta je Pertotovo mesto 

prevzel Pavel Šivic. Zadnja turneja je potekala po večjih mestih Bosne in 

Dalmacije (prav tam, str. 40–60). 

Leto 1941 je bilo leto najhujših težav. Poleg že obstoječe finančne krize se je 

začela tudi druga svetovna vojna, ki je poskrbela za nered. Že tako vprašljive 

mesečne vaje so se organizirale z vedno večjim presledkom. S takim okrnjenim 

delovanjem je redni delovni program ostal neuresničen. Zadnji pevski tečaj UPZ 

Emil Adamič je bil 6.–9. januarja pod vodstvom novega dirigenta Draga Maria 

Šijanca v Ljubljani. Nov program je bil že določen in v obdelavi. 3. aprila 1941 je 

izšla še zadnja številka slovenskega časnika Učiteljski tovariš, ki je do tedaj redno 

spremljal dogajanje UPZ Emil Adamič, z naslednjo informacijo (prav tam): 

»Opozorilo. Pevce in pevke UPZ Emil Adamič prosimo, da pozorno slede našim 
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obvestilom v tej rubriki. Članstvo bo pravočasno obveščeno o vseh naših sklepih. 

Tajnik.« (prav tam).  

Sledil je enajstletni molk. 

5.4.2 Jože Gregorc in Učiteljski pevski zbor Emil Adamič  

Predlog o obnovitvi UPZ Emil Adamič je dal Radovan Gobec leta 1949. 

Republiški sindikat je predlog sprejel in leta 1952 so bile razpisane prve avdicije 

za sprejem, ki so potekale v Ljubljani, Mariboru, Celju in Gorici. Zbrali so 80 

pevcev in pevk. Izvolili so dva odbora. Za vso birokratsko in organizacijsko delo 

je bil izvoljen devetčlanski organizacijski odbor, za zagotovitev strokovnega 

umetniškega dela pa je bil zadolžen artistični odbor, katerega člani so bili glasbeni 

strokovnjaki, kot so Adolf Gröbming, Rado Simoniti, Radovan Gobec, Slavko 

Mihelčič, Avgust Šuligoj, Jože Gregorc, Jurij Vreže in Josip Šegula - Pec. Glavni 

dirigent je bil skladatelj Rado Simoniti, pomagal pa mu je Jože Gregorc 

(Vedernjak, 1975, str. 61−62). 

Iz jubilejnega zbornika ob 30-letnici UPZ Slovenije je ob pogledu na seznam 

nastopov in gostovanj razvidno, da sta si Jože Gregorc in Rado Simoniti v letu 

1952 izmenjevala dirigentsko palico. Na začetku je Gregorc prevzemal le vaje, 

nato pa že posamezne nastope. Videti je, da si je s svojim strokovnim delom 

pridobil Simonitijevo zaupanje. Dirigentski krst z UPZ Emil Adamič je doživel v 

Kamniku, ko je zbor zapel v pozdrav pevskemu društvu Lira, ki je praznovalo 

zavidljivo obletnico obstoja (Učiteljski pevski zbor Slovenije Emil Adamič, 

1956).  

Vedno znova se je postavljalo vprašanje: »Kako morete naštudirati tako zahteven 

program, če se sestajate le vsake tri ali štiri mesece po nekaj dni?« To se sam tudi 

sprašujem, saj vem, da brez kontinuiranega dela ni želenih rezultatov. Zbor se je 

tega zavedal. Manjkalo je veliko vaj in pevske discipline. Pomanjkljivosti so se 

opravičevale z načinom dela zbora.  

Trdo delo se je nadaljevalo tudi z januarjem 1953. Z novim zagonom so se 

odpravili na nekaj dni vaj in koncertirali pred trboveljskim, celjskim, mariborskim 
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in ptujskim občinstvom. Tudi te koncerte je dirigiral Jože Gregorc, ki se je počasi 

vpeljeval v glavno dirigentsko vlogo. Članica nadzornega odbora in prejemnica 

zlatega častnega znaka Marija Vedernjak je povedala: 

 

Ne bomo pozabili tedanjega dirigenta Jožeta Gregorca, ki nas je moral 

na vrat na nos peljati na to turnejo in ni pokazal notranjega nemira, ker 

nas je prav malo poznal, a se je kljub temu odločno postavil pred zbor 

in nas vodil, da smo kar dobro zapeli pred trboveljsko ali celjsko 

publiko (Vedernjak, 1963, str.15). 

 

Po prvem delu turneje se je Gregorc s svojimi pevci odpravil na 14-dnevni pevski 

tečaj na Reko, kjer so pilili program za nadaljnjo turnejo po Sloveniji. Ker zbor ne 

bi bil zbor, če bi se poslovil brez koncerta, so se v ladjedelnici predstavili in 

razveselili publiko. Svojo pot v Reko je našel tudi Karol Pahor, ki se je vračal iz 

Beograda, in se odzval povabilu zbora, da se mu pridruži. Prispel je v nedeljo na 

zadnjo vajo 14-dnevnega intenzivnega dela. Svoje vtise je zapisal takole: »Že ob 

prvi me je zbor naravnost presenetil, kajti nisem pričakoval od zbora, ki se sestaja 

le nekajkrat na leto, takšne tehnične dovršenosti« (Pahor, 1953). Zbor je kljub 

redkim vajam neustavljivo rastel. Tudi hrvaški mediji so se razpisali in delili 

pozitivne besede.  

Po uspešnem tečaju so nadaljevali s koncerti v Ilirski Bistrici, Solkanu, Dobravi v 

Brdih, Mariboru, Murski Soboti, Gornji Radgoni in Ljutomeru. V Solkanu so jih 

bili še posebej veseli, saj so jim prinesli slovensko pesem, ki se prej ni smela 

glasiti v teh krajih. V Mariboru so naleteli na ostrejšo kritiko. Ponovno so 

poudarili pomanjkljivo pevsko disciplino, ki se je odražala pri neenotnih vstopih 

in zaključkih fraz. To pa ne pomeni, da UPZ Emil Adamič ni spadal med najboljše 

slovenske zbore, temveč to, da so bili kritiki, glede na kvaliteto zbora, ostrejši pri 

ocenjevanju. Peli so v nabito polni dvorani in pričarali odlično vzdušje, ki je 

prevzelo tudi publiko (Golob, 1953). S turnejo po Pomurju in z zaključnim 

koncertom v Ljutomeru se je zaključilo leto 1953. 
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Leto 1954 se je začelo z januarskimi vajami, med katerimi so izpeljali tudi občni 

zbor. Prišlo je do dokončne in uradne predaje dirigentske dolžnosti Jožetu 

Gregorcu. Čakala ga je zahtevna naloga. Zbor je imel vse pogoje za napredek. 

Potrebne so bile le še disciplinirane vaje pevcev in strokovno vodstvo dirigenta, 

da bi si zagotovili uspeh. S svojim znanjem in fantastičnim občutkom za 

muzikalnost si je Gregorc v kratkem času pridobil popolno zaupanje pevcev, s 

katerimi se je ponovno odpravil na 8-dnevni pevski tečaj na Reko. Za še bolj 

efektivne vaje sta poskrbela korepetitorja Radovan Gobec in Slavko Mihelčič. 

Program dela je bil sestavljen iz Tomčeve Svatovske, Simonitijeve Za čašicu riža 

in Adamičeve Vasovalec za mešani zbor ter Simonitijevih Čriček in Dopolnil dan 

je bolečino in drugih za ženski zbor. Še vedno so ženski glasovi prevladovali, zato 

so si neprekinjeno prizadevali dobiti še kakšen moški glas, je pa veliko število 

žensk omogočilo organizacijo kvalitetnega ženskega pevskega zbora znotraj 

mešanega (Vedernjak, 1975, str. 64). 

Že julija je sledil naslednji pevski maraton, ki se je začel s 15-dnevnimi vajami in 

nadaljeval s potjo v Črnomelj, kjer so sodelovali pri slavnostni seji Republiškega 

odbora (RO) Združenja učiteljev in profesorjev. Nato so prispevali pesem pri 

odkritju spominske plošče v Dobličah in še isti večer koncertirali v Gradacu (prav 

tam). 

Časa za počitek ni bilo. Gregorca so čakale naporne vaje, ki so bile nujne za 

turnejo po Srbiji. Piljenje programa je potekalo v Mariboru (prav tam).  

Januarja 1955 so se odpravili na turnejo in prav dobro izkoristili zimske počitnice 

za izpeljavo le-te. Koncerti so se zvrstili v Somboru, Novem Sadu, Subotici in 

Beogradu med 23. in 27. januarjem. Ljubitelji zborovske kulture so bili priča 

odličnim predstavam učiteljskega zbora. Gregorc in njegovi pevci so bili 

nagrajeni z iskrenimi aplavzi začudene publike. Nepojmljivo je bilo namreč 

dejstvo o visokem umetniškem nivoju zbora, ki ga je Gregorc dosegel kljub 

nerednemu delu. Da bi se izognili hripavemu glasu, ki pevca lahko doleti čez noč, 

so uporabili nasvet nekega domačina. Kjer koli so sedli za mizo, so natakarju 

naročili kuhano »rakijo«. Ta nasvet je pozdravljala predvsem moška sekcija 

zbora. Čeprav se takšen preventivni ukrep za ohranitev čistega in zdravega glasu 
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zelo hitro lahko sprevrže v pijančevanje, so svoj prosti čas preživeli 

disciplinirano, čas za počitek pa izkoristili za počitek. Po vsakem koncertu sta 

sledili pogostitev in manjša zabava, ob kateri so se pevci lahko sprostili in 

razveselili. Od tod izvira zgodba, ki priča o plesnih sposobnostih Jožeta Gregorca. 

Gregorc je moral plesati čardaš z madžarsko učiteljico, ki ga je hotela ugnati. Žal 

ni vedela, s kom ima opravka. Jože Gregorc je svoja dijaška leta preživel v Murski 

Soboti, kjer so čardaš plesali kot na Štajerskem polko in valček. Znašla se je v 

rokah odličnega plesalca, ki je na koncu ugnal njo (prav tam, str. 65). 

Tako kot učencem so počitnice prehitro minile tudi učiteljem in učiteljicam UPZ. 

Z vrnitvijo za katedre se je delo zbora prekinilo.  

Bližala se je prijetnejša pomlad in z njo pomladanski pevski nastopi na Koroškem. 

Začrtani so bili trije koncerti v dveh dneh. V prvem dnevu so razveselili delavce 

in kmete v Slovenj Gradcu, dan kasneje pa sta bila na sporedu koncerta v 

Dravogradu in Ravnah. Tudi tukaj jim je uspelo zainteresirati široko javnost, ki je 

bila pretežno sestavljena iz delavskega razreda in kmetov. Na zadnjem koncertu 

se je UPZ ponovno pridružil Karol Pahor, ki je v svojem članku za Slovenski 

poročevalec združil svoje vtise:  

 

Od zbora, ki se sestaja na svojih vajah le v daljših razdobjih, bi bilo 

zaman pričakovati, da bi že na prvem turnejskem koncertu pokazal 

vse svoje umetniške vrline. Če ni odprl vseh svojih registrov že na 

prvem nastopu v Slovenj Gradcu, je to napravil v tem večji meri na 

svojem tretjem in poslednjem nastopu v Ravnah. Tu smo se lahko 

samo čudili, do kakšne višine se je zbor tehnično in umetniško 

povzpel v tako kratkem času svojega obstoja pod umetniškim 

vodstvom prof. J. Gregorca in ne ravno pod najboljšimi pogoji (Pahor, 

1955).  
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Iz članka je razvidno, da so z Gregorcem pridobili neprecenljivo okrepitev, pogoji 

dela in finančna situacija pa se niso izboljšali. Prav tako je manjkalo še nekaj 

moških glasov, s katerimi bi dosegli še bolj sočno zvočno sliko. Je pa dejstvo, da 

zbor brez obstoječih požrtvovalnih pevcev, ki so na vse pretege iskali možnosti in 

rešitve, ne bi uspel.  

Maja 1955 je potekala seja odbora, na kateri sta Jože Gregorc in Karol Pahor 

predlagala, da zbor vključi v svoj bodoči program jugoslovanske skladatelje, saj 

jih je čakalo vedno več nastopov izven naše dežele. Odbor je razpisal tudi avdicije 

za nove moške glasove. Z okrepljenim zborom so se nato podali na 12-dnevni 

pevski tečaj v Dubrovnik. Prispeli so v času Dubrovniških iger, tako da so v 

svojem prostem času bili deležni različnih prireditev in spoznavali različno 

kulturo in umetnost. Po vrnitvi iz Hrvaške so v novembru imeli še vaje v 

Mariboru in z nastopom prav tam tudi zaključil leto 1955 (Vedernjak, 1975, 

str. 65−66). 

Sledilo je leto 1956 in s tem praznovanje 30. obletnice zbora. Zato so se prav hitro 

odločili za pevsko izobraževanje v Ljubljani. Odločili so se za obširen program 

pesmi, ki je bil izvedljiv le z dodatnimi denarnimi viri, ki so jih potrebovali za 

dodatne vaje, izdajo zbornika ob obletnici in nove obleke za moški del mešanega 

zbora. Da bi delo in priprava jubilejnega koncerta stekla brez težav, so članstvo 

dodatno razdelili na pododbore, ki so poskrbeli za še bolj razvejano in efektivno 

organizacijo vsega potrebnega dela (prav tam). 

Spored jubilejnega koncerta UPZ Emil Adamič je obsegal naslednje pesmi 

(Vedernjak, 1975, str. 66): 

Emil Adamič: V snegu 

       Kresovale tri devojke 

       Vragova nevesta 

Radovan Gobec: Vidi baba muho 

Josip Brnobić: Na poljani 
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Jakov Gotovac: Jadovanka za teletom 

Anton Lajovic: Lan 

Marijan Lipovšek: Oreh 

Karol Pahor: Oče naš hlapca Jerneja 

Rado Simoniti: Jesenska 

Anton Lajovic: Napitnica 

Stevan Mokranjac: VII. Rukovet 

Vinko Žganec: Mura, Mura, globoka si voda ti 

        Alaj, volim u kolu igrati 

Emil Adamič: Nocoj se mi je sanjalo 

Karol Pahor: Pa se sliš 

Matej Hubad: N'mav čez izaro 

Oskar Dev: Strašno grmi in se bliska 

Spektakel v razprodanih Križankah (1.200 sedežev) je potekal 4. julija 1956. Med 

obiskovalci so bili tudi nekdanji pevci, ki so z velikim veseljem gledali in 

poslušali naslednike in ugotavljali velik napredek zbora (prav tam).  

Gregorc je lahko bil ponosen na svoje delo in produkcijo pesmi zbora na koncertu. 

Danilo Švara je v svojem prispevku za Slovenski poročevalec (1956) povedal 

tako:  

Ubrana, lepo zveneča celota, sočna v kulminacijah in kot dih nežna v 

nižiščih, program dostojen visokostoječega profesionalnega zbora, 

ravno v najtežjih točkah perfektno izveden – to bi lahko zapisal ne 

samo za sedanji, ampak za vse sestave dosedanjih UPZ. Med 

slovenskimi učitelji je posejan dragocen glasovni material, 

požlahtnjen z inteligenco in glasbeno izobrazbo (Švara, 1956).  
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V članku ni manjkalo niti kritike, namenjene dirigentu Jožetu Gregorcu: 

 

Jože Gregorec pokaže svoje muzikalične vrline v največji meri pri 

študiju. Soliden interpret, z ostrim posluhom za intonančno čistost in 

miren ter jasen melodičen potek skladb, skrbi pri izvedbi za 

dinamično diferenciacijo in ritmično skupnost, medtem ko se glede 

izraza in čustvenosti bolj poda temu lepo muzicirajočem zboru, kot da 

bi mu dal še več impulza (prav tam). 

 

Spored pesmi nam razkriva uresničitev cilja o dodajanju jugoslovanskih pesmi. 

Mokranjčev VII. Rukovet je nedvomno obogatil repertoar že obstoječih pesmi in 

dodal še melos srbske dežele. Prav tako so spisku tujih pesmi dodali še Jadovanka 

za teletom hrvaškega skladatelja Jakova Gotovca.  

Po končanem slavju jubileja je zbor čakala pomembna druga polovica leta. Prvič 

po vojni so se z Gregorcem na čelu odpravili na turnejo v tujino. Pot jih je vodila 

čez Avstrijo in Švico v Francijo. Čakala jih je naporna pot iz Ljubljane preko 

Innsbrucka do Basla in nato proti cilju potovanja, Strasbourgu. Prav tam so 

sodelovali v šolskem festivalu, imeli koncert in opravili snemanje za radio 

(Vedernjak, 1975).  

Pri iskanju virov informacij sem ponovno našel vse potrebno. Sprva sem se 

ustrašil, saj je bil članek spisan v francoščini. Kamen se mi je odvalil od srca, ko 

sem nekaj strani kasneje našel še slovenski prevod.  

Koncert se je odvijal v koncertni dvorani Palais de fetes pod predsedstvom 

generalnega konzula Jugoslavije v Strasbourgu, članek pa je dan po koncertu 

objavil Derniéres Nouvelles du Lundi: 
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Vendar moramo takoj povedati, da gre za ansambel najodličnejše 

vrste, ki ga dirigira sijajen, življenja poln dirigent. Posebno smo 

občudovali zvočno ubranost tega množičnega nastopa; spored je 

vseboval veličastna dela jugoslovanske narodne umetnosti. (Au Palais 

des fetes: La chorale Adamitch de Ljubljana, 1956). 

 

Tako je zbor ponesel slovensko in jugoslovansko pesem v Evropo in dostojno 

opravil svojo reprezentančno vlogo.  

Po opravljenih obveznostih so se odpravili v Pariz. Po dogovorjenem 

televizijskem snemanju so si ogledali skupaj z dobrim poznavalcem Pariza, 

Danilom Švarom, nekaj znamenitosti. Po Parizu jih je čakalo naporno nočno 

potovanje v Zürich, kjer je prav tako potekalo snemanje na radiu Zürich. Kljub 

neprespani noči so svoje delo opravili hitro in brez zapletov (Vedernjak, 1975, 

str. 68).  

Leto 1957 si je zbor zapomnil predvsem po uspešnem mednarodnem tekmovanju 

v italijanskem mestu Arezzu. Glavni pobudnik za potovanje v Arezzo je bil Rado 

Simoniti, ki je predlagal, da se zbor pripravi za tekmovanje v poletnem času. 

Gregorc je moral izbrati 40 pevcev, s katerimi bi se udeležil tekmovanja, na 

turnejo pa je šel ves zbor, ker so imeli nastope še drugje. Izbrane pevke in pevce 

je čakalo intenzivnejše delo. Gregorc je svoje pevce peljal na intenzivne vaje v 

svoje domače mesto Ptuj. Vežbali so sedem do osem ur na dan (prav tam, str. 70). 

Mednarodno tekmovanje v Arezzu je potekalo od 29. avgusta do 1. septembra. 

Sodelovalo je nad 50 zborov iz Avstrije, Francije, Španije, Italije, Jugoslavije, 

Švice, Zahodne Nemčije in ZDA. Skupno je na odrih prepevalo 1.355 pevcev in 

pevk. Tekmovanje je bilo razdeljeno na tri kategorije. Prva kategorija je obsegala 

madrigalistično glasbo, druga kategorija glasbene vložke klasične cerkvene glasbe 

in tretja kategorija narodne, folklorne in umetne pesmi. UPZ je skupaj s 23 zbori 

nastopil v prvi in obenem najzahtevnejši kategoriji. Poleg dveh določenih 

kompozicij s strani prireditelja (Orlando di Lasso Resonet in Laudibus in 

Palestrina Virgine chiara) je Gregorc prijavil še šest pesmi po lastni izbiri, med 
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katerimi sta bili izbrani Pahorjev Oče naš hlapca Jerneja in Lipovškov Oreh. Po 

uvrstitvi v finale so pristali s 94 točkami na odličnem drugem mestu, le tri točke 

za avstrijskim zborom Madrigalchor der Katolischen Hochschulgemeinde z 

Dunaja, in si prislužili 200.000 lir nagrade. Kljub odločitvi žirije je v očeh publike 

in medijev zmagal UPZ, ki je po pričanju Giornale del matino bil še bolj 

impresiven. Sledili so številni sprejemi, koncerti, prireditve in potovanje v Rim 

(Vedernjak, 1975, str. 70−72; R. C., 1957; Supančič, 1957). 

Sledilo je umirjeno leto 1958. Prve vaje so bile aprila v Laškem, le mesec kasneje 

pa še v Piranu. V mesecu juliju so se odpravili že na naslednji pevski tečaj na otok 

Hvar. Program vaj je bil sestavljen iz Arničeve Pustna in Vrabci so koncert imeli, 

Liparjeve Drevo na obali, Papandopuljeve Kad igra kolo, Ukmarjeve Žoga, 

Simonitijeve Jaše k nam zeleni Jurij, Adamičeve Pastirske, Mokranjčeve Kozar in 

Švarove Roška balada (Vedernjak, 1975, str. 72−73). 

V času bivanja na Hvaru je prišlo do grozne nesreče. Utonil je petletni deček in 

zbor mu je na pogrebu zapel tri pesmi: Hribi še beli so, Na poljani in Gozdič je že 

zelen, potem pa na grobu hrvatskih partizanov še Kozaro. Pevski tečaj na Hvaru je 

pevcem pustil grenak priokus. Po vrnitvi so z vajami nadaljevali v Laškem (prav 

tam, str. 73). 

Vedno znova je prišlo do nihanj v korpusu. Požrtvovalnost ni našla dostojnega 

mesta med uradnimi organi, ki bi lahko zagotovili redno pomoč za nemoteno in 

kvalitetno delovanje zbora. Delo posameznika je, po mnenju pevcev in odbora, 

bilo premalo cenjeno, zato je zbor motivacijsko nihal. Situacija se je stabilizirala, 

ko so republiški forumi, ki so skrbeli za kulturo in prosveto, spoznali, da ima zbor 

veliko kvaliteto, ki pa jo mora še gojiti in utrjevati. Tako bi nudili redno pomoč. 

Pevcem je bilo to v veliko spodbudo (prav tam). 

Leto 1959 predstavlja zadnje leto Gregorčevega dela kot dirigenta UPZ. Ponovno 

so vaje potekale v Ljubljani. Usmerjene so bile predvsem na 40-letnico KPJ. Med 

drugim je treba poudariti tudi udeležbo na prvem Niškem festivalu amaterskih 

pevskih zborov (prav tam, str. 73). 
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Slovenska žirija je za nastop na festivalu izbrala vrh slovenskih zborovskih teles. 

Izbrala je dva zbora, in sicer MoPZ Slava Klavora iz Maribora in UPZ Emil 

Adamič iz Ljubljane. Oba zbora je vodil Jože Gregorc (prav tam, str. 73). 

Gregorc je za tekmovalni nastop pripravil Lipovškov Oreh, Mihelčičevo Pesem 

svitanica in Adamičevo Pastirka. Da bi dosegli čim boljši uspeh, so s svojimi 

nasveti pomagali skladatelji, kot so Blaž Arnič, Danilo Švara in drugi. Potovanje 

v Srbijo je bilo zelo naporno. Prenapolnjen vlak se je le počasi premikal proti 

cilju. Po toplem sprejemu so muke potovanja bile hitro pozabljene. Zvečer, 4. 

julija, je zbor že prisostvoval svečani otvoritvi festivala. Hitro je bilo jasno, da 

UPZ lahko računa na visoko uvrstitev, saj zbori v prvih dneh niso kazali dovolj 

visoke umetniške ravni, razen izjemnega moškega zbora iz Maribora, ki ga je prav 

tako vodil Gregorc. 6. julija je bil na sporedu nastop učiteljskega pevskega zbora. 

Program so si delili z zborom Joža Vlahovič iz Zagreba in zborom Branko 

Krsmanovič iz Beograda, ki je tedaj veljal za najboljši jugoslovanski mešani 

pevski zbor. Nastop so opravili z odliko in se med ostro konkurenco zagrebškega 

in beograjskega zbora zelo dobro odrezali. Publike in žirije, ki sta ljubljanski zbor 

pričakovali z velikim zanimanjem, niso razočarali. Finalni večer so na oder stopili 

pevci in pevke vseh zborov in skupno zapeli Vrabčevo Bilečanka in Danonovo 

Kozaro. Na festivalu se je UPZ pokazal širši jugoslovanski javnosti in si priborili 

veliko spoštovanje ter mesto med najboljšimi v Jugoslaviji. Po zaslugi Gregorca 

in požrtvovalnega dela pevcev sta oba slovenska zbora pustila pečat na festivalu. 

V zahvalo je Gregorc prejel tudi posebno priznanje Jugoslovanskih horskih 

svečanosti v Nišu, ki je le še potrdilo njegovo izredno znanje in občutek za 

zborovsko pesem (prav tam, str. 73−74; Pevski festival končan, 1959). 

Po izrednem uspehu v Nišu so se odpravili v Makarsko na naslednji pevski tečaj 

in koncertni nastop v letnem kinu. Zaradi izredno slabih prometnih poti je pot iz 

Beograda do Makarske trajala dolgih 36 ur. Vaje so potekale vsak dopoldan in 

popoldan z zaključnim koncertom, ki se je zadnjič odvijal pod Gregorčevo 

taktirko. Svoje delo je z letom 1960 predal opernemu zborovodju Jožetu Hancu 

(Vedernjak, 1975, str. 74). 
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Tukaj se Gregorčeva zgodba, zgodba trdih vaj v težkih pogojih, številnih turnej 

doma in širom Evrope ter najrazličnejših priznanj in uspehov, konča. Gregorc je 

imel zelo težko delo. Skozi vse obdobje so se neustavljivo borili s finančnimi 

težavami, disciplino in prisotnostjo pevcev na vajah. Izredno težko je bilo 

uskladiti vaje, da bi se jih lahko udeležilo čim več. K nerednim obiskom pevskih 

tečajev so prispevale slabe prometne povezave, razpršenost pevcev po celotni 

Sloveniji in kulturna ter politična angažiranost le-teh v domačih krajih. 

Mnogokrat še dan ali dva pred pomembnim nastopom ni vedel, kakšna bo pevska 

zasedba. Verjamem, da so to bili naporni trenutki, ki so poleg strokovne in 

umetniške sposobnosti zahtevale še jeklene živce in samoobvladovanje, saj je na 

koncu dneva za uspeh odgovoren umetniški vodja. Kljub vsem oviram je Jože 

Gregorc ustvaril homogeno pevsko telo z izredno dobrim zvokom, ki je bilo 

sposobno izvajati težke partiture. Gregorc se je s svojimi uspehi trdno vpisal v 

zgodovino UPZ Emil Adamič. 

5.5 Gregorc kot skladatelj, prirejevalec in avtor zborovodskega priročnika 

Kot zborovodja dobro vem, da se občasno pojavi želja ali potreba po kakšni novi 

priredbi ljudske ali druge pesmi, ki še ni našla svoje poti iz misli na papir ali pa jo 

je preprosto treba prilagoditi pevski zasedbi oziroma sposobnosti le-te. Če k temu 

dodamo še veselje do komponiranja, lahko nastane nekaj čudovitega.  

5.5.1 Pesemska zbirka Okoli hišice 

Ob pedagoškem in dirigentskem delu je Gregorc svoj čas posvetil tudi pisanju 

skladb. Izpod njegovega peresa je nastalo lepo število dobro zvenečih priredb ali 

kompozicij na že znana besedila. Večino pesmi je namenil predvsem MoPZ Slava 

Klavora in Komornemu moškemu zboru s Ptuja. Nastalo je tudi nekaj predelav za 

mešane zbore. Deset njegovih skladb je leta 2001 v pesemski zbirki Okoli hišice 

izdal Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Urednik je bil Mitja Gobec. V zbirki 

so zajete skladbe iz ranih in zrelejših let Gregorčevega zborovskega poustvarjanja. 

Tako je že leta 1940 nastala skladba Fant na besedilo Vide Taufer za mešani zbor. 

Zadnja nam znana priredba je nastala leta 1999 z naslovom Domov me vleče, ki jo 
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je namenil Ptujskemu komornemu zboru. Besedilo je prispeval Jožef Baša – 

Miroslav. Zbirko sestavljajo (Gobec, 2001): 

Moški zbori:  

Ali lüšno je pač na sveiti (prekmurska ljudska) 

Bleda luna (slovenska ljudska) 

En hribček bom kupil (Janez Radovan/A. M. Slomšek) 

Pa kako bom ljubila (slovenska ljudska) 

Marko skače (prekmurska ljudska) 

Micika f püngradi rouže bere (prekmurska ljudska) 

Okoli hišice (koroška ljudska) 

Tam dol na ravnem polju (slovenska ljudska) 

Domov me vleče (Jožef Baša Miroslav) 

Mešani zbori: 

Bogaboječi Tijek (Zmago Rafolt) 

Fant (Vida Taufer) 

Marko skače (prekmurska ljudska) 

Šopek (Vida Taufer) 

5.5.2 Kantata Brodnik 

Med priredbami in skladbami za vokalne zasedbe lahko najdemo tudi vokalno-

inštrumentalno delo. Kantata Brodnik predstavlja njegovo edino nam znano 

vokalno-inštrumentalno avtorsko delo. Kantata sloni na besedilu Aškerčeve 

istoimenske balade iz pesniške zbirke Balade in romance, ki je bila izdana leta 

1890. Partitura zahteva pevski glas (bariton), moški in mešani zbor ter orkester. 
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Pisanje kantate je končal 25. 7. 1940 na Ptuju. Krstna izvedba kantate je bila 

4. 3. 1941 v Mestnem gledališču Ptuj kot zadnja točka glasbene prireditve 

Glasbene Matice Ptuj. Še pred glasbenim finalom je bil na sporedu recital 

Aškerčeve balade. Po mnenju časopisa Slovenski dom je kantata bila najboljša 

točka večera, v kateri sta orkester in zbor prikazala nadpovprečne sposobnosti. Do 

prve ponovitve kantate je prišlo šele 19. junija 1946 v Dvorani Union v Mariboru. 

Tokrat so pevskemu zboru GM priskočili na pomoč člani opernega orkestra 

Maribor. V prilogi si lahko ogledamo original (jkc, 1941; Pavlič, 2006).  

5.5.3 »Moje izkušnje in pogledi na zborovodstvo« 

Leta 1982 je Jože Gregorc skupaj z Zvezo kulturnih organizacij Slovenije izdal 

svojo knjigo Moje izkušnje in pogledi na zborovstvo. V knjigi je sistematično 

obdelal in razložil vse elemente, ki nam pomagajo pri delu in pokažejo pot do 

dobrih rezultatov. V knjigi vzgaja dirigenta, dober pevski glas in zbore kot 

celostno zvočno telo. V uvodni besedi pravi: 

 

Že pred dvajsetimi leti, ko sem prišel na Pedagoško akademijo v 

Mariboru, kjer sem med drugim predaval zborovodstvo, dirigiranje in 

vokalno tehniko, sem nameraval napisati študijo o zborovodstvu. 

Vendar sem pri svojem aktivnem delu prihajal kot dirigent vedno 

znova do novih izsledkov, zato se mi zdi prav, da skušam to zamisel 

opraviti sedaj, ko sem dokončno odložil taktirko (Gregorc, 1982). 

 

S svojimi bogatimi izkušnjami ni le terminološko opredeljeval, temveč je s 

pomočjo preprostih besed, skic in prispodob temeljito razložil vsak dejavnik, ki je 

odločilnega pomena za pravilno zborovsko delo. Ves čas pisanja in oblikovanja 

priročnika mu je tesno stala ob strani žena Marija Gregorc.  
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5.6 Nagrade in priznanja Jožeta Gregorca (Njegovi pevci, 1976) 

 

1946 

 Nagrada Okrajnega ljudskega odbora Ptuj 

 

1948 

 Nagrada Okrajnega ljudskega odbora Ptuj 

1949 

 Nagrada Okrajnega ljudskega odbora Ptuj 

 Nagrada sindikata Jugoslavije (Beograd) 

 1952 

 Priznanje Slovenske prosvetne zveze (Celovec) 

 Medalja zaslug za narod 

1956 

 Nagrada radia Zürich (Švica) 

1957 

 Nagrada v Arezzu 

 Nagrada mesta Bologne (kip Neptuna) 

 Priznanje Partizan – Tabor (Ljubljana) 

 »Spomenica« Jugoslovanskih horskih svečanosti Niš 

1958 

 Priznanje Slovenske prosvetne zveze (Celovec) 



Jože Gregorc 68 

 

 

1959 

  »Spomenica« Jugoslovanskih horskih svečanosti Niš 

1960 

 Zlata medalja kulturne osvoboditve (Budimpešta) 

1963 

 Nagrada Llangollen (Velika Britanija) 

 Priznanje radia Paris 

 Dobil naziv: Mednarodni mojster renesanse (Dunaj, ZDA) 

1964 

 Zlata medalja z zlatimi venci (Budimpešta) 

 Nagrada v Spitallu 

1966 

 »Spomenica« Jugoslovanskih horskih svečanosti Niš 

1967 

 Častni član UPZ Emil Adamič 

1968 

 Nagrada Evropa Cantat – BBC London  

 Kip madžarske primadone z lutnjo iz IXX. stoletja (Szombately) 

 Častni član Philharmonia Graz 

1969 

 Gallusova plaketa 

 Zlata Gallusova plaketa 
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1970 

 Zlata plaketa Ludwig Erick (Zahodna Nemčija) 

 Častni dirigent Männerchor Ockershausen 

 Zlata plaketa UPZ Emil Adamič 

1972 

 Zlata plaketa mesta Maribor 

 Zlata plaketa AP Vojvodine 

 »Spomenica« Jugoslovanskih horskih svečanosti Niš 

 Častni dirigent Akademskega zbora Jong Lëtzebuerg 

1973 

 Priznanje: Mestni pečat z grbom (Marburg/L. – Zahodna Nemčija) 

 Kip zlatega leva (Luxemburg) 

 

1974 

 Zlata plaketa mesta Maribor 

1975 

 Spominsko priznanje ob 40-letnici Svobod 

1977 

 Orden zasluge za narod s srebrnimi žarki (Beograd) 

 

 

1980 
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 Zlata plaketa Pedagoške akademije 

 Velika oljenka (Ptuj) 

1984 

 Srebrni grb mesta Maribor 

1993  

 Častni občan mesta Ptuj 

1999 

 Mestni pečat mesta Maribor 

2000 

 Častni član Moški komorni zbor Ptuj 

5.7 Anekdote in drugo 

Glede na »morje« podatkov, ki sem jih bralcu posredoval skozi celotno 

diplomsko delo, je čas, da Jožeta Gregorca spoznamo tudi v drugi luči. 

»Morje« nastopov je privedlo k »morju« pripetljajev in rodilo »morje« 

humorja. »Morju« je pripadalo posebno mesto v Gregorčevem srcu in ga 

lahko uvrstimo v najbolj pogosto rabljeno besedo njegovega superlativnega 

izražanja. V tem poglavju bom razkril nekaj anekdot, osebnih strokovnih 

dognanj in »morje« podobnega. 

V času po osvoboditvi je s svojim ptujskim zborom prirejal »morje« 

koncertov. Na te »turneje«, kot se je sam izrazil, so se nemalokrat odpravili 

z »upokojenim« tovornjakom. S takšnim »koretom« so poti bile precej 

»pretresljive« in počasne.13 V takšnih trenutkih so prišli prav Gregorčevi 

vrivki v manj prijetne trenutke, ki so pevce dodobra nasmejali in kratili čas. 

Med potjo se je nenadoma pojavil predor. Gregorc je hitro pomislil na 

                                                           
13 Pogosto zaradi prodnatih prometnih povezav. 
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koncert in pevce posvaril: »Fantje, hitro skrijte glave! Brez glav namreč ne 

boste mogli peti na koncertu!« (Gorinšek, 1974). 

Jožetu je srce bilo za oponašanje deklamacij šolskih otrok. Ena takšnih 

nadvse zabavnih deklamacij se je zgodila pred zakusko po končanem 

gostovanju nekega gledališča. Da bi ohranil pristno pripovedovanje, bom 

kar citiral Gorinškove besede:  

 

Oboževalci Gregorčevega deklamiranja sprovocirajo Jožeta, naj 

stopi na stol in deklamira Mojo srčno kri škropite! Jože seveda rad 

ustreže, stopi na stol, zakrili z rokami, si ›prebode‹ srce in začne 

›škropiti‹ svojo srčno kri. Le-ta pa je takrat curljala bolj pohlevno, 

rekel bi: po kapljicah. Sledi aplavz, nato pa še nekaj (malega) litrov 

rujnega haložana in ›prosta zabava in ples‹, ki se zavlečeta do jutra. 

Ko končno napoči bridka ura slovesa, naprosi družba Gregorca, naj 

svojo srčno kri še enkrat zdeklamira. Jože spet stopi na stol in 

začne znova ›škropiti‹ kri. Toda tokrat mu kri kar »bruha« iz srca. 

Neki oster opazovalec meni: ›Jože, prej si pa drugače škropil svojo 

srčno kri!‹ Nato pa to Jože ›medicinsko‹ utemelji: ›Ja, to že, toda 

od takrat smo popili ›morje‹ haložana, pa imam večji krvni 

pritisk!‹(Gorinšek, 1974). 

 

Stalna rekla, ki so ga spremljala v govoru, so na primer »tega še svet ni videl«, ko 

je želel podati poseben poudarek kakšnemu dogodku ali človeku, namesto 

»veliko« je rad uporabljal tudi »kup« kot alternativo nam že znani rabi »morje«, 

če nečemu ni posvetil neke pretirane pozornosti ali ni veliko pričakoval, pa je 

obvezno rekel: »Hudiču s tem ne bomo repa spipali!« (Gorinšek, 1974). 

V neki ptujski gostilni je Gregorc prisluhnil pogovoru prosvetnikov, ki so se 

udeležili nekega pevskega tečaja. Med teoretičnim modrovanjem le-teh o 

dinamiki v petju Gregorčevi zobje niso bili kos silnemu jeziku: »Važno je, da zbor 
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pred nastopom ne pije. To je od hudiča, tega še svet ni videl – brž ko je kdo pijan, 

ne zna piano peti!« (Gorinšek, 1974). 

Dobrosrčnost pri Gregorcu ni poznala meja. O tem priča naslednja anekdota. 

Nekoč stopi pred Gregorca njegov uslužbenec. S solzami v očeh mu pove, da mu 

je umrla mama in da nima denarja niti za prevoz v Ljubljano niti za venec. 

Gregorc je takoj skočil na pomoč, ga peljal v Ljubljano in kupil venec. Še pred 

pogrebom sta se ustavila v gostilni in popivala v spomin pokojni materi, nakar je 

uslužbenec razkril resnico. Priznal je, da je le hotel priti do denarja in da mami še 

zmeraj bije srce. Gregorc je cmok jeze počasi požrl, nato sta spila še nekaj malega 

za zdravje »oživele« mame in se odpravila nazaj na Ptuj. Čez nekaj časa je temu 

istemu uslužbencu drugič »umrla« mama. Gregorc tokrat ni vedel, kaj bi si mislil, 

toda tudi tokrat ni ostal brez besed: »Da ima kdo dva očeta, sem že slišal, da bi pa 

imel dve materi, tega pa še ne!« (Gorinšek, 1974). Tukaj moram dodati: »Tega še 

svet ni videl!«  

Tudi pri naslednji anekdoti bom citiral Gorinškove besede, ki jih je povzel po 

Gregorčevem pripovedovanju: 

 

Kraj: Murska Sobota. Leto 1930. Gregorcu je torej komaj 16 let. Vodi 

nekako mladinsko sokolsko pihalno godbo, sestavljeno iz samih 

fanfar! Je praznik Rešnjega telesa, ko so v stari Jugoslaviji cvetele 

procesije. Tako tudi tedaj marširajo ›veteranarji‹ in požarna bramba – 

skoraj sami taki, ki so služili mogoče še maršalu Radetzkemu in zato 

ne morejo tako hitro marširati kot pod vodstvom 16-letnika Gregorca 

›plozajo‹ rosni mladeniči 14 do 17 let. Do prvega oltarja je še ›morje‹ 

razdalje, ›veteranarji‹ bolj mehkih kolen pa že ne dohajajo več hitrosti 

maršev, ki jih zmerom bolj allegro igrajo razgreti fanfaristi. Končno – 

prvi oltar! Načelnik v procesiji stopajočih uniformirancev si obriše pot 

in pravi Gregorcu: ›Gospon kapelnik, nemate boj dugih maršof?‹ 

Gregorc raportira v ›pozoru‹: ›Gospon načelnik, boj dugih maršof 

nemamo, lehko pa fdarimo dvakrat skozi!‹ Nato načelnik: ›Gospon, te 



Jože Gregorc 73 

 

 

pa fdarte!‹ Pri naslednjem oltarju si načelnik še bolj briše pot s čela, si 

pomasira kolena, nato pa spet pravi Gregorcu: ›Gospon kapelnik, boj 

dugih maršof nemate?‹ Gregorc pa: ›Gospon načelnik, boj dugih 

maršof nemamo, lehko pa fdarimo trikrat skozi!‹ Nato načelnik: ›Te 

pa fdarte!‹ Gregorc torej »fdari« trikrat skozi. Pri naslednjem oltarju 

so že vsi ›požarniki‹ in ›veteranarji‹ z načelnikom vred popolnoma 

brez sape, pot jim pa curkoma lije s čela! Tedaj obupani načelnik roti 

Gregorca: ›Gospod kapelnik, nemate boj dugih maršof? Moji moži tak 

na kratko stopati nemrejo!‹ Zdaj šele Gregorc doume, zakaj bi morali 

marši biti bolj ›dugi‹. Brumni načelnik je namreč mislil, da se reče 

počasnim koračnicam ›dugi‹ marši. Nato seveda zaigrajo Gregorčevi 

fanfaristi po želji ›duge‹ marše, andante in čisto v slogu turobnih 

žalnih koračnic. Načelnik žari od zadovoljstva: ›Gospon kapelnik, 

takše marše moji moži ljubijo! Gospon kapelnik, koliko imate moži?‹ 

Gregorc instinktivno zaduha neko gastronomsko nagrado in strumno 

raportira: ›Gospod načelnik, imamo šestindvajset moži!‹ Nato 

velikodušno naroči načelnik: ›Gospon kapelnik, saki mož naj poje ne 

par klobas, potem pa popije dva litra vina. Na pomoč! (Gorinšek, 

1974). 

 

Nekoč se je visokoleteči ljubljanski dirigent hvalil Gregorcu: »Veste, moj zbor pa 

v glavnem nastopa le še v tujini!« Gregorc mu mirno odgovori: »To je pa res 

prijazno od vas« (Pivec, 2013). 

Jože se je malce dobre volje usedel v taksi, nakar ga taksist vpraša: »Kam vas 

peljem, gospod?« Gregorc pa: »Kamor hočete, mene povsod z veseljem 

pričakujejo« (prav tam). 

Nekoč je Ferdo Filipič na vrata Unionske dvorane obesil opozorilo: »Pse voditi na 

koncerte je prepovedano!« Gregorc je pripisal: »Društvo za zaščito živali« (prav 

tam). 
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V času, ko še je pisal kritike, mu je razjarjeno telefoniral domišljav dirigent: »Da 

veste, sedajle imam vaš članek pred seboj, ampak čez pet minut ga bom imel za 

seboj!« Gregorcu mu je rutinirano odgovoril: »No, ja, vi to kar naredite, pa boste 

imeli več pameti v riti kot v glavi!« (prav tam). 

»Klavoraš« se hvali drugemu »Klavorašu«: »Veš, da se mi je danes Gregorc 

opravičil po telefonu?« − »Pa menda ne zato, ker ni dal sola?« − »Ne, rekel je 

samo: ›Oprostite, napačna zveza‹« (prav tam). 

Gregorca pred hotelom Orel vpraša neznanec: »Kako se pride v Union?« Gregorc 

pa: »Ja, za to je treba pa hudičevo veliko vežbati« (prav tam). 

Gregorc je bil mnenja, da so hostese in hišnik najboljša publika v Unionu – sploh 

ne nehajo ploskati, ker jim gre to v nadure (prav tam). 

Preden zaključim s tem izredno zanimivim poglavjem, vam predstavljam še nekaj 

njegovih genialnih strokovnih dognanj: 

 

Ni problem, če zbor ne poje v isti lestvici, če ne vstopajo vsi naenkrat 

in če ima vsak svoj tempo in dinamiko; problem nastane, če ima vsak 

pevec v rokah drugačne note. V tem primeru je treba končati, ko so 

glasovi najbolj navzkriž, in opazno pokimati pevcem, da so mojstri 

izvajanja sodobne muzike. Aplavz je zagotovljen (prav tam). 

 

»Razlika med dirigentom in glasbenim kritikom je enaka razliki med 

ljubimcem in ginekologom.« (prav tam). 

 

 »Razlika med dirigentom in kočijažem je v tem, da kočijaž gleda pred 

seboj samo dve riti.« (prav tam). 
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To je le skromna zbirka njegovih anekdot in izjav, s katerimi je tudi najbolj kisli 

obraz spremenil v pristen nasmeh. Prepričan sem, da bi še marsikateri bivši pevec 

ali sodelavec lahko pridal kakšno takšno.  
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6 SKLEP 

Znano je, da smo Slovenci veseljaki in pevci po duši, ki s peto besedo izražamo 

svoje veselje, hrepenenje, ljubezen in bolečino. Še ne dolgo nazaj se je prepevalo 

skoraj pri vsaki hiši in vsaka vas je imela vsaj en pevski zbor. Tudi Jože Gregorc 

je živel v takšnem pevskem okolju, ki je zaznamovalo njegovo življenje in delo. 

Izredno prefinjen čut za interpretacijo in neizčrpno poznavanje besedil ter 

njihovega izvora (npr. ljudske pesmi) sta prinašala ogromne uspehe. Češnja na 

torti pa je bila, po mojem mnenju, Gregorčeva akademska pevska izobrazba, ki je 

vsakemu zboru prinašala lep, okrogel, podprt in izenačen zvok. Raven takšnega 

»lepega« petja pa je bila odvisna od samega pevskega materiala, ki je zborovodji 

bil na voljo. Tudi danes ni nič drugače. Vzgojil je vrsto dobrih zborov, katerih 

zvoki so še dolgo doneli v dvoranah širom Evrope. Vrh njegovega zborovskega 

dela je bilo pevsko telo Moški pevski zbor Slava Klavora, s katerim je nedvomno 

dosegal največje uspehe. Številne turneje po Evropi so spremljale stoječe ovacije 

in toča priznanj. Še danes se srečujem z bivšimi »klavoraši«, ki pravijo, da so 

bučni aplavzi in priznanja glasbenih strokovnjakov poplačali vse trde vaje. Avtorji 

zborovskih skladb in prirejevalci ljudskih pesmi so stali v vrsti, da bi Gregorc 

kakšno njihovo pesem premierno izvajal. Gregorc ni bil teoretik. Bil je praktik. 

Ogromno izkušenj, ki si jih je nabral skozi vsa leta s praktičnim delom, je z 

velikim veseljem predajal svojim študentom na Pedagoški akademiji v Mariboru. 

Udeležbe na seminarjih, tekmovanjih in izpopolnjevanjih so študentom dajale 

oprijemljivo znanje, ki so ga lahko takoj uporabili. Bil je karizmatična osebnost, 

ki so jo povsod z veseljem sprejeli in poslušali. Ni bil le strog dirigent ali 

profesor, temveč je znal tudi dodobra nasmejati ljudi okrog sebe. Ta vrlina je 

marsikatero trdo vajo omehčala in tako rekoč »presekala« nabito ozračje. Tudi v 

skladateljskih vodah se je izkazal. Napisal je vrsto priredb, ki so na prvi pogled 

zelo preproste, ampak po navadi zahtevajo dobre base z zavidljivo nižino in/ali 

dobre tenorje z dobro podprto višino.  

Gregorčeva zapuščina, iz katere sem črpal, se nahaja v Domoznanskem oddelku 

Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. Škatle, polne priznanj, časopisnih člankov, knjig, 

fotografij in dokumentov je knjižnici predala Marija Gregorc v upanju, da se bodo 
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hranile za prihodnji rod. To diplomsko delo je odprlo le pokrov globoke škatle 

preteklih dogodkov, dogodivščin in spominov, ki zdaj čakajo na globlji študij, 

morda tudi v moji prihodnosti.  
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Priloga B: Kantata Brodnik – Jože Gregorc 

V tej prilogi si lahko ogledamo 33 strani dolgo kantato Brodnik iz leta 1940. 

Izvirni rokopis hrani Domoznanski oddelek Knjižnice Ivana Potrča na Ptuju in je 

del njegove zapuščine. 
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Priloga C: Brodnik – Anton Aškerc 

 

Med skalami Sava šumi, 

valove mogočne vali, 

v naróčaj jih Dunavu tira. 

Čoln ziblje ob bregu se tam, 

a ribič mi v njem sedi sam, 

na veslo se truden opira ... 

 

»Hoj, starec, kar veslo zdaj v dlan 

pa hitro na drugo tam stran 

čez šumno prepelji nas Savo! 

Čuj, turško rumeno zlató 

plačilo bogato ti bo ... 

Če nočeš — ti vzamemo glavo! 

 

Molčita že polje in log, 

tam onkraj slavonski ostrog 

v neskrbnem že spanju počiva. 

Zaviti v plašč temne noči 

ogledat poslani smo mi, 

kod zdaj naš sovražnik se skriva ...« 

 

»Ne maram za vaše zlató! 

Čemu mi pač ribiču bo? 

Zastonj vas čez reko prepeljem! 

Res sivo glavo imam, 

a vam je nocoj še ne dam! 

Rad vašim ustrezam poveljem!« 
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Že čolnič od brega leti 

in nese oglednike tri ... 

Veslaje pa ribič ozira 

srepó se vrtenje vodâ, 

ki rado se s čolni igra 

in slastno na dno jih požira ... 

 

»Pač hrabro srce ti imaš, 

izvrsten prevoznik si naš; 

ni takega blizu okoli! 

A nas tam pohvali glavar, 

prekrasen pač čaka nas dar, 

krasnejši nas ni še nikoli!« 

 

»Na mestu« — dé ribič krepkó — 

a veslo zažene v vodó ... 

»Tú vaše in moje plačilo!« 

»Bes, djaur!« še krik iz valóv, 

iz mokrih je Save grobóv — 

potem pa vse tiho je bilo ... 
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Priloga D: Diploma – slika originala (KIPP, Domoznanski 

oddelek, Gregorčeva zapuščina) 

 


