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POVZETEK 

 

Magistrsko delo z naslovom Poznavanje in poslušanje skladb Mojmirja 

Sepeta je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je na 

začetku kronološko predstavljeno življenje in delo avtorja, v nadaljevanju je 

podrobneje predstavljena naveza Mojmir in Majda Sepe, ki sta skupaj 

sooblikovala slovensko popevko. V delu so predstavljena tudi ustvarjalčeva 

sodelovanja z različnimi avtorji in izvajalci ter festivali, na katerih je Mojmir 

sodeloval. Poudarek je na Slovenski popevki in Evrosongu, naštete so 

nagrade, ki jih je prejel na različnih festivalih in tiste, ki mu jih je prineslo 

življenje. Na koncu teoretičnega dela je predstavljen še skladateljev opus, 

kjer najdete tudi soustvarjalca skladbe in njenega izvajalca. V empiričnem 

delu so predstavljene analize rezultatov anketnega vprašalnika o 

poznavanju ustvarjalca, poznavanju njegove glasbe in njegovih skladb, o 

poslušanju njegove glasbe in o njeni priljubljenosti med poslušalci. 
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noč, Pridi, dala ti bom cvet 

  



 
 

ABSTRACT 

The master's thesis titled Listening and knowing the songs of Mojmir Sepe 

is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part brings 

chronological presentation of the author's life and work. Then there is a 

detailed introduction of Mojmir and Majda Sepe's connection. These two  

together co-formed the Slovenian popular song. The thesis gives 

information about the author's cooperation with other authors and 

performers and about festivals Mojmir took part at. Emphasis is on 

Slovenska popevka (Slovenian popular song) and Eurosong. There is a list 

of awards Sepe has received at various festivals and those life has brought. 

At the end of the theoretical part the thesis presents the composer's opus 

where you can find also co-creator of the composition and its performer. 

The empirical part introduces analyses of results of the questionnaire 

dealing with knowledge about the author, his music and his compositions, 

how often people listen to his music and how his music is popular among 

listeners.  
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1 UVOD 

 

Mojmir Sepe je skladatelj, aranžer, dirigent, izvajalec, trobentač, pianist in 

glasbeni urednik v pokoju, predvsem pa človek, ki je glasbi predan z vsem 

srcem. Mojmir je skupaj s svojo ženo Majdo sooblikoval slovensko popevko. 

Slovenski glasbi, popevki in šansonu je vtisnil neizbrisen pečat. Njegove 

Med iskrenimi ljudmi, Poletna noč, Zemlja pleše, Moje orglice, Brez besed, 

Ribič, ribič me je ujel in mnoge druge so postale zimzelene popevke. Skozi 

njegove skladbe se čuti vplive jazza in swinga, začutimo pa lahko tudi vpliv 

slovenske ljudske pesmi. Zraven popevk in šansonov je ustvarjal tudi 

instrumentalne skladbe, gledališke songe, pisal glasbo za risanke, 

nanizanke in filme. 

Temo sem izbral zaradi svojega spoštljivega odnosa do gospoda Sepeta in 

mnenja, da je potrebno o tako velikem slovenskem ustvarjalcu napisati 

nekaj več kot zgolj članke v različnih revijah ali kratke odlomke v knjigah. V 

nalogi sem ugotavljal, ali anketiranci poznajo Mojmirja Sepeta ter kako 

obširno je njihovo poznavanje. Prav tako sem preverjal, kako in v kolikšni 

meri poznajo njegovo glasbo, kje in kako pogosto jo slišijo in ali si jo tudi 

sami kdaj predvajajo. V anketnem vprašalniku so izpostavljene tri najbolj 

znane skladbe (in ena malo manj znana), ki najbolje ponazorijo opus 

Mojmirja Sepeta. Te skladbe so Zemlja pleše, Poletna noč, Med iskrenimi 

ljudmi in ena malo manj poznana skladba, Pridi, dala ti bom cvet. 

Analiza obstoječega poznavanja Sepetovega življenja temelji na 

sistematičnem pregledu biografskih in bibliografskih prispevkov, ki jih 

hranijo predvsem Univerzitetna knjižnica v Mariboru, Valvasorjeva knjižnica 

Krško, dokumentacija Dela, arhiv RTV Slovenija in spletni viri. Bistveno bi 

lahko izpostavil knjigo Enkrat še zapoj avtorja Vladimirja Frantarja, knjigo 

Znameniti Celjani, ki so jo napisali Vanesa Čanji in drugi. Veliko sem si 

pomagal tudi s publicističnimi prispevki iz revije Stop, Dela, Nedeljskega 

dnevnika, Dnevnika in mnogih drugih publicističnih virov. Glavni in hkrati 

najpomembnejši vir predstavlja ustvarjalec sam. Z njim sem opravil tudi 

daljši intervju, kar delu zagotovo daje posebno vrednost. 
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Biografski pregled Sepetovega življenja in dela v seminarskem delu ni 

razdeljen na posamezna obdobja ustvarjanja, saj je skozi vse življenje pisal 

podoben stil glasbe.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 O ustvarjalcu 

Mojmir Sepe se je rodil 11. julija 1930, kot nezakonski otrok, materi Ljudmili 

Sepe in očetu Francu Schiffrerju, v Črni na Koroškem, natančneje v kraju 

Jazbina oziroma Žerjavu, kjer je živela sestra Mojmirjeve matere. Ljudmila 

Sepe je bila Celjanka, učiteljica na II. osnovni šoli, kjer je danes Gimnazija 

Celje – Center v Kosovelovi ulici 1. (Cvelfar, in drugi, 2004, str. 84) 

Mojmirjeva mama, ki je dočakala kar 98 let, je svoje otroštvo preživela v 

Kisovcu v bližini Zagorja ob Savi. Priimek Sepe je Mojmir dobil po svoji 

mami, saj sta se njegova oče in mama poročila šele, ko je bilo mami 70 let. 

Njegov priimek naj bi izhajal iz Italije, vendar skladatelj izvora svojega 

priimka ni še nikoli raziskoval. Njegov oče je takoj po prvi svetovni vojni 

začel s študijem ekonomije na Dunaju. Po končanem študiju se je vrnil v 

Celje in postal šef v celjski blagovnici Stremecky, a se s tem ni zadovoljil. 

Želel je postati pevec, za kar se je izobraževal pri različnih učiteljih. Ravno 

takrat, ko se je rodil Mojmir, je dobil oče angažma v Praški operi. Takrat je 

pustil delo ekonomista in postal profesionalni operni pevec. (Sepe, 2016) 

Franc je Mojmirja in Ljudmilo redno obiskoval. Skupaj so preživljali 

predvsem počitnice, vse dokler se ni vrnil nazaj v Zagreb, kjer je bil docent, 

in nato še v Ljubljano, kjer je bil profesor petja. Po vojni je bil nekaj časa 

celo rektor akademije. Preminul je v starosti 73 let. Talent za glasbo je 

Mojmir podedoval po očetu in materi, saj je tudi mati pela in igrala klavir. 

Spominja se, da sta z mamo velikokrat pela v duetu predvsem slovenske 

narodne pesmi. Na njegovi poti ga je močno zaznamovala slovenska 

ljudska pesem, saj je v njem pustila nek pristen slovenski melos, ki ga je 

ohranjal skozi ustvarjanje. (Bitenc, Cestnik, & Uršič, 2007) 

Mojmir in Ljudmila sta živela v vili v Celju, natančneje v Veselovi ulici. Vila 

je bila last njegovega strica. Imela je ogromen vrt, kjer je Mojmir preživljal 

dopoldneve, ko je bila njegova mama v službi. Ker je bila ta soseska zelo 

prijazna, se je hitro spoznal tudi z ostalimi otroki. Dopoldneve je preživljal 

tudi ob klavirju, ki sta ga imela z mamo v hiši. (Žigon, 2010, str. 31) 
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»Ko sem bil star manj kot šest let, sem mami, ko je prišla iz službe, po črnih 

tipkah zaigral čisto preprosto 'o, o, o, poglej pod nebo, kako lepo ptički pojo', 

s sekstami sem spremljal 'o, o, o, poglej na goro, kako lepo rožce cveto', 

čista otročarija, ampak mama je bila ganjena do solz. V njenih očeh sem bil 

čisto pravi Mozart. Zato so me takoj dali učit klavir.« (Š, 2010) 

Ko mu je bilo šest let, mu je mama priskrbela prvo učiteljico klavirja, gospo 

Žuljevo, ki je klavir študirala pri profesorju Tonetu Ravniku, pri katerem je 

kasneje študiral tudi sam. Note so mu na začetku pianistične poti delale kar 

veliko preglavic, saj, kot pravi sam, je imel zelo bujno domišljijo in je hitreje 

zaigral na inštrument, kot prebral notni zapis. Ker je bila profesor Žuljeva 

stroga učiteljica, se mu je to obrestovalo pri nadaljnjem študiju, saj je 

dodobra osvojil tehniko, s katero ni imel več nikoli težav. (Bitenc, Cestnik, & 

Uršič, 2007) 

Ob začetku II. svetovne vojne sta z mamo prebežala v Ljubljano, k sestri 

Mojmirjevega očeta, Anici Schiffrer. Savo sta prečkala pri Litiji in nato peš 

vse do Rakovnika. Ker Ljudmila v Ljubljani ni dobila službe, se je bila 

primorana vrniti nazaj v Celje, Mojmir pa je ostal pri teti. V Ljubljani je naredil 

prvo in drugo gimnazijo. Tudi v Celju je bila Ljudmila brez službe, a je 

prejemala socialno podporo, s katero se je preživljala. Imela je status 

najnižjega nemškega državljana. Leta 1942, ko je bila Ljubljana še 

italijanska, so Nemci v Celju pri Ljudmili opazili Mojmirjevo sliko. Pozvali so 

jo, da mora sina takoj pripeljati nazaj v Celje, saj je, po sliki sodeč, ''čista 

arijska rasa'', sicer ji bodo vzeli podporo. Mojmirja je nazaj v Celje peljal 

njegov oče, ki je prišel ponj v Ljubljano z gostovanja v Düsseldorfu. V Celje 

sta se z vlakom vozila dva dni, saj je šel vlak skozi Jesenice, do Dravograda 

in okrog nazaj do Celja. (Milek, 2010) 

Ko se je vrnil v Celje, je ''zganjal'' neke vrste aktivizem.  Njegova mama je 

bila kot zelo zavedna Slovenka zagreta za partizane. Ko je bilo Celje 

okupirano s strani Nemcev, sploh ni želela učiti. Bila je celo organizatorka 

za pošiljanje paketov, zdravil in ostalih potrebščin izseljencem v Dachau. 

Partizanom je pakete po okoliških gozdovih, v pomoč svoji mami, raznašal 

Mojmir sam, saj, kot pravi, ni bil preveč očiten, ker je bil takrat še majhen 
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otrok. Po koncu vojne mu je bežeči ustaški vojak pustil majhen vojaški radio 

znamke Siemens, na katerem je noč za nočjo poslušal ameriške postaje, ki 

so vrtele jazz, ki ga je takrat tako močno prevzel, da se je skozenj zaljubil v 

zven trobente. Ker je imel zelo veliko željo po igranju le-te, mu je mama 

pripeljala prvo trobento iz Zagreba. Ta je botrovala temu, da jo je začel pri 

svojih petnajstih letih aktivno igrati. Najprej se je učil igranja pri dirigentu 

godbe na pihala, ki mu je kot začetniku zelo veliko povedal. Trobenta ga je 

zelo zaznamovala skozi življenje. Zelo ga je zaznamovalo tudi skladanje in 

prirejanje skladb, s katerim je začel v tem času. Takrat se je predvajal film 

o Glennu Millerju. V dveh dneh so se zvrstile štiri ponovitve in vse štiri je 

pogledal in si potem po spominu zapisal skladbe iz filma. (Sepe, 2016) 

Celjska leta so hitro minevala, zlasti gimnazijska, ko so dijaki prirejali 

najrazličnejše programe. /…/ Na enem od sporedov kulturno-umetniškega 

večera, ki je bil 2. aprila 1949 v dvorani Doma ljudske prosvete v Stanetovi 

ulici, to je v stavbi, kjer je bil pozneje dolga leta kino Metropol, je lepo vidna 

vloga Mojmirja Sepeta, ki je nastopil že v prvi glasbeni točki kot pianist s 

preludijem Friderika Chopina v c-molu. Potem je nastopil v vlogi dirigenta 

moškega pevskega zbora, ki je zapel Novikovo Himno demokratične 

mladine sveta, v naslednji točki pa že kot avtor klavirske skladbe Ciklame 

(fantazija za klavir), ki jo je seveda tudi sam izvajal. Naposled ga srečamo 

še na koncu sporeda, ko je na klavirju spremljal zborovsko recitacijo 8. c- 

razreda; recitirali so pesem Mihe Remca, slovenskega pisatelja in novinarja, 

ki je ustvarjal tudi pod psevdonimom Irena Remrom, Proga je zgrajena. V 

enem samem dijaškem večeru je torej Mojmir Sepe nastopil kot skladatelj, 

pianist in dirigent, a se je že v tistem času ukvarjal tudi z aranžerstvom. 

(Cvelfar, in drugi, 2004, str. 84) 

V Celju sta bila takrat aktivna že dva big banda. Veseli študentje, v katerem 

je igral tudi Mojmir, in Žabe, ki so v letu 2016 praznovale že 70 let obstoja. 

Mojmir je za Vesele študente začel pisati prve priredbe, na primer 

Chattanooga Choo Choo, skladbo, ki jo je v originalu izvajal Glenn Miller in 

njegov orkester in druge podobne skladbe. Ta big band se je po treh letih 

igranja žal razpadel. (Mojzes - lokalna ''prikazen'' za klavirjem, 1998) 
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Po končani maturi, ki jo je opravil na I. gimnaziji v Celju, je šel študirat klavir 

in trobento na Akademijo za glasbo v Ljubljano. Takrat se je prijavil na 

avdicijo za Plesni orkester Radia Ljubljana, ki ga je vodil Bojan Adamič. Bil 

je sprejet in prevzel je mesto prvega trobentača. Spominja se, da je kaj hitro 

padel v ta tok, saj so takrat imeli po dve redni oddaji na teden. Vse oddaje 

so igrali v živo. (Krišelj Grubar, 2007) 

Klavir je študiral pri profesorju Tonetu Ravniku, pri katerem se je učila tudi 

njegova prva učiteljica ga. Žuljeva. Tone Ravnik je bil sprva zelo navdušen 

nad Mojmirjem, vendar se je kasneje izkazalo, da njegova pridnost močno 

zaostaja za talentom. Ko je profesor izvedel, da je postal še trobentač v 

plesnem orkestru, mu je zagrenjeno rekel: »Veš, kaj bo tvoj konec – te že 

vidim, ko boš igral v zašpehanem smokingu v zakotnem baru«. (Pretnar, 

2001) 

Šole takrat splošno niso bile naklonjene temu, da so študentje igrali v 

različnih skupinah in da so tam izvajali neko ''drugo'' muziko, ki ni bila 

klasična, kot so se je učili na akademiji. Sčasoma se je Mojmir tako posvetil 

igranju jazza, zabavne glasbe in popevke, da klavirja na akademiji ni zares 

končal. Takrat v Evropi ni bilo nobene take šole, kjer bi lahko študiral jazz. 

(Miše, 2010) 

Ko se je preselil v Ljubljano, je velikokrat vadil klavir na ljubljanskem 

nebotičniku. Bil je eden redkih študentov, ki je že imel službo in svoj 

prihodek. Kdor ima, mora deliti in zato so ga kolegi velikokrat klicali ''Go 

down – Mojzes'' in upali, da bo prišel in plačal pijačo ali dve. To je tudi ena 

od teorij nastanka njegovega psevdonima Mojzes, vendar se sam spominja 

še časov, ko so živeli v Celju in sta bila tam zelo dobra prijatelja z Igorjem 

Gedrihom, ki je kasneje študiral slavistiko, da se ju je klicalo Izak in Mojzes. 

Pravi, da so se tako hecali, ker sta bila kot rit in srajca, vendar se je njega 

ta hec zelo prijel. Tudi mama ga je kot otroka klicala Mojči. (Sepe, 2016) 

V enem od intervjujev je povedal, da je takoj, ko je začel igrati v orkestru, 

zanj začel tudi pisati najrazličnejše priredbe, s čimer je pokazal, da ga te 

stvari zelo zanimajo. Njegove priredbe so kar uspele, saj jih je Plesni 
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orkester Radia Ljubljana, v nadaljevanju PORL, redno izvajal. (Zlobec, 

2010) 

Z orkestrom je soustvarjal vsa snemanja, koncertne turneje po Sloveniji in 

tujini, javne nastope in še mnoge druge stvari. Ob tem je sodeloval še z 

mnogimi drugimi zasedbami. Vse od ustanovitve naprej je bil reden član v 

Ljubljanskem plesnem sekstetu, ustanovil je Ansambel Mojmira Sepeta, s 

katerim se je že leta 1960 in 1961 predstavil na prvem in drugem jazz 

festivalu na Bledu. (Cvelfar, in drugi, 2004) 

Leta 1956 se je Mojmir z Ljubljanskim jazz ansamblom odpravljal na turnejo 

v Pariz, kjer so dva meseca igrali po ameriških vojaških bazah, za ameriške 

vojake in oficirje, ki so bili takrat nameščeni v Franciji. Zveza za to turnejo 

je bil Miran Ogrizek, ki je emigriral v Francijo. Pred tem je bil pri nas znan 

kot igralec hokeja in tudi zelo dober muzikant na harmoniki, v Franciji pa je 

igral tudi bas. Ogrizek je takrat menedžiral glasbenike za ameriško vojsko. 

Za to turnejo so potrebovali pevko, ki zna angleško. Takrat razen Jelke 

Cvetežar in Marjane Deržaj sploh ni bilo pevk zabavne glasbe. Imeli so 

avdicijo, na katero je Mojmir pripeljal Majdo, ki je bila izbrana za pevko na 

tej turneji. Na avdiciji je Majda odpela dve pesmi, Lullaby of Birdland, katero 

sta spisala George Shearing in  George David Weiss, in I may be wrong, ki 

jo je pela tudi Doris Day v filmu Fant s trobento, ki je bil usoden za začetek 

zveze med Mojmirjem in Majdo. Mojmir se spominja turneje po tem, da si 

lahko v teh bazah kupil popolnoma vse ameriško. Hamburger, kečap in celo 

kokakolo. Spominja se priložnosti, da bi kupil forda, ki ga je prodajal 

ameriški oficir za 300 dolarjev, vendar si ga ni mogel privoščiti zaradi carin, 

ki so bile v Jugoslaviji. (Sepe, 2016) 

Leta 1960 so z Ansamblom Mojmira Sepeta posneli eno prvih 

instrumentalnih jazzovskih plošč v Jugoslaviji. To ploščo je izdala produkcija 

gramofonskih plošč PGP iz Beograda. Nosila je naslov Jazz ansambel 

Mojmirja Sepeta. Ansambel je bil takrat v zasedbi Ati Soss – klarinet, Jure 

Robežnik – vibrafon, klavir, Mitja Butara – kitara, Franc Jagodic – bobni, 

Pavle Oman – bas in Mojmir Sepe – trobenta in klavir. V letih 1963 in 1967 

je z ansamblom gostoval v Parizu, prepotovali so tedanjo Sovjetsko zvezo, 
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Jugoslavijo, poleti so veliko leti igrali v blejski Kazini. Takrat je z njimi 

sodeloval tudi Vinko Globokar – pozavna. (Mehle, 2002) 

V svoji bogati karieri je imel večkrat priložnost igrati za Tita. Prvič mu je igral 

s svojim ansamblom v nekdanjem Domu poslancev v Ljubljani. Spominja 

se, da bi takrat morali igrati do druge ure zjutraj, vendar je Tito tam sedel in 

jih poslušal vse do štirih. Igrali so mu tudi na Brdu pri Kranju, kjer je imel 

Tito klavir, na njem pa vaje za čiste začetnike. To sta Mojmir in njegov 

prijatelj opazila in gledala vaje, ko je mimo prišel Tito in jima rekel, naj ne 

mislita, da on tole igra. Povedal je tako, kot da on že dolgo ni več začetnik 

igranja na klavir. (Inhof, 2006) 

Leta 1970 je zapustil mesto prvega trobentača v Plesnem orkestru RTV 

Ljubljana. Z igranjem je končal zaradi nesreče, ker so ga po zaključenem 

festivalu v Opatiji dobili huligani, ga pretepli in mu zbili dvoje zob. Spominja 

se: ''Z mojo Majdo  in Eldo Viler sem šel ven po zaključeni zakuski in so 

huligani iztrgali aktovko Eldi. Želeli so zbežati, nato sem posegel vmes, 

vendar so bili štirje in so me spravili na tla, me zbrcali in izbili zobe.''. Po tem 

dogodku je Mojmir nekaj časa še igral krilnico, nato pa zaključil z igranjem 

trobil. Eno od svojih trobent hrani doma v škatli, najboljšo pa je podaril Petru 

Ugrinu, trobentaču, violinistu in skladatelju, ki je Mojmirja nasledil pri 

Plesnem orkestru RTV Ljubljana.  Kot pravi sam, je bila predobra, da bi 

doma samevala, saj je za njen nakup v Bernu porabil več kot dve uri, da jo 

je izbral. (Sepe, 2016) 

Ko je končal s poklicnim igranjem trobente, je prevzel mesto urednika za 

zabavno glasbo na Radiu Ljubljana. To službo je opravljal vse do leta 1991, 

ko je dopolnil polno delovno dobo in se uradno upokojil. Od tedaj se je vse 

do smrti Majde še bolj posvečal glasbi, snemal za radio, televizijo, film in 

gledališče. Po njegovi upokojitvi smo ga lahko srečevali še v najrazličnejših 

projektih. Eden od vidnejših projektov je bil Nekoč smo bili v maju, ki je 

nastal leta 1997, kjer je Mojmir nastopal kot avtor in dirigent. Srečali smo ga 

tudi kot aranžerja in dirigenta mnogih gala koncertov za UNICEF v Gallusovi 

dvorani Cankarjevega doma. (Cvelfar, in drugi, 2004) 
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V glasbenem pokoju se je in se še zelo rad ukvarja s športom. V zimskih 

dneh je preigral veliko namiznega tenisa, poleti veliko kolesari. Vsak teden 

se večkrat odpravi s kolesom in slamnikom na glavi v mesto na tržnico. Zelo 

rad tudi peče na svojem vrtu in s prijatelji ob klavirju zapoje Glažek vinčka 

ali Lajnarja. (Debeljak, 2004) 

Najraje zaigra kaj za svojo dušo. Na vprašanje, če še kaj ustvarja, mi je 

odgovoril: ''Jaz sem svojo delavnico pred nekaj leti zaprl, zaklenil in ključ 

nekam dal, sedaj se pa delam, da ne vem, kje je.'', kar pomeni, da še ni 

rekel zadnje besede. (Sepe, 2016) 

 

2.1.1 Mojmir in Majda Sepe 

Mojmir in Majda Sepe, rojena Bernard, sta se poročila leta 1956. Majda je 

istega leta kot pevka debitirala z jazz ansamblom v Parizu. Sodelovala je 

tudi na prvem jazz festivalu na Bledu leta 1960. Zelo veliko je nastopala na 

glasbenih prireditvah v tujini, po takratni Jugoslaviji, na Televiziji Slovenija, 

na festivalu Slovenska popevka, ter na ostalih uglednih zabavno-glasbenih 

festivalih in prireditvah. Za svoje petje je prejela najvišje festivalske 

nagrade. (Cvelfar, in drugi, 2004) 

Mojmir in Majda sta se spoznala slučajno na modni reviji. Majda je bila 

manekenka, stara šestnajst let. Ukvarjala se z zbiranjem besedil raznih 

popevk, s petjem in plesom. Mojmir se je zagledal vanjo, nato pa jo je enkrat 

pospremil domov, na Ljubljanski grad, kjer je Majda takrat živela. Tam se je 

vse skupaj razblinilo v bolj intimno sfero. (Žišt, 2011, str. 7) 

Takrat se je v kinematografih vrtel film Fant s trobento, kjer je šlo za zgodbo 

nekega trobentača, ki se je malo zapil. Glavno vlogo v tem filmu je igral Kirk 

Douglas. Ko je Majda na enem od nastopov Plesnega orkestra Radia 

Ljubljana opazila Mojmirja, se je vanj zaljubila, saj naj bi bil na las podoben 

Kirku Douglasu. (Miše, 2010) 

Ko so se z ljubljanskim jazz ansamblom vrnili z gostovanja v Parizu, sta se 

odločila, da se poročita. Večer pred poroko je Mojmir na Ljubljanski grad, 

kjer je Majda živela, pripeljal štiri glasbenike in glasbene prijatelje – Urbana 
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Kodra, Maria Rijavca, Miška Hočevarja in Dušana Vebleta. Skupaj so ji 

zapeli podoknico, ki je na okna zvabila tudi ostale ljudi, ki so živeli v gradu. 

Mojmir je bil takrat član radijskega plesnega orkestra, kar je pripomoglo k 

temu, da je bila njuna poroka prava senzacija. Fantje iz orkestra so se na 

dan poroke zbrali v stanovanju Atija Sossa, da so naredili veliko 

presenečenje Mojmirju in Majdi. Ko sta prišla skozi vrata magistrata, kjer sta 

se civilno poročila, jima je orkester pod vodstvom Bojana Adamiča zaigral 

skladbo Jesen, gostje pa so ju takrat posuli z rižem. (Grujičič, 1996) 

Potem so se vsi skupaj peš odpravili na Bellevue. Mojmir in Majda sta se 

vrnila na magistrat, saj se je Majda podpisala Majda Bernard Sepe. Mojmirju 

to ni bilo po godu, saj je trdil, da spadata skupaj in zato morata imeti isti 

priimek. Majda je takrat temu popustila in si priimek spremenila na Sepe. 

(Vidic, 1974) 

Naslednji dan po poroki sta se odpravila na tridnevno poročno potovanje, 

saj je imel Mojmir le tri proste dneve. Tukaj se je zgodila prava anekdota: 

»Leta 1956 smo bili vsi zagrizeni pešci, saj kolesa pravzaprav nismo imeli. 

Problem – kam na počitnice. Poročila sva se novembra. Nimaš velike izbire, 

in sva rekla, da greva v Zagreb v neki hotel. Poleg tega pa sem imel 

neprestano neko delo, tako da sva komaj našla malo časa. Po kosilu, ki sva 

ga imela s starši in sorodstvom, sva se usedla na vlak in odpeljala v Zagreb. 

V Palace hotelu sva imela rezervirano sobo. No, in na vlaku srečava Bojana 

Adamiča. On je bil zelo zgovoren in duhovit človek, zato smo se na poti zelo 

zabavali. Skupaj smo potem izstopili in odšli proti hotelu, ki pa ni daleč od 

postaje. Nato je šel Adamič v svoj hotel in rekel, da nimava tako nič 

pametnega početi in da se bo oglasil pri naju, da se malo pogovorimo. Po 

večerji je res prišel. In nekako ni nehal govoriti, ura je bila že okoli treh 

ponoči. Potem smo se le poslovili. Nato je bila najina poročna noč« (Bitenc, 

Cestnik, & Uršič, 2007, str. 11) 

11. maja 1957 se jima je v Ljubljani rodila hči Polona Sepe, ki se je v otroštvu 

zanimala za glasbo, zbirala plošče, se štiri leta učila igranja na klavir, nato 

nekaj časa kitaro, potem se je učila saksofona, vendar se na koncu ni 
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odločila za poklicno pot glasbenice, ampak je le-to usmerila k filmski režiji. 

(Sepe, 2016) 

Po rojstvu hčerke so najprej šest let živeli pri Mojmirjevi mami, kjer so 

preživeli nekakšno ''vzgojno'' obdobje. Po šestih letih jim je mama začela 

govoriti, da bi bilo smiselno, če bi si uredili svoj dom. Takrat sta kupila 

stanovanje na Rozmanovi ulici, kjer so preživeli trinajst najlepših let, potem 

so se preselili v hišo, kjer je Mojmir živel vse do leta 2015. Sedaj živi v 

stanovanju na Barjanski cesti v Ljubljani.  Stanovanje na Rozmanovi je bilo 

kot neko pribežališče za vse glasbenike. Majda se spominja, da je Mojmir 

ob treh ponoči pripeljal na kavo ves češki orkester. Kadar je odšla Majda na 

kakšno turnejo, je za hčerkico Polono skrbela Majdina mati. V tem času se 

je kar preselila k njim. (Grujičič, 1996) 

Majda je takoj po maturi postala profesionalna pevka. Najbolj je zasijala 

leta1958, ko je začela snemati za televizijo. Kmalu je postala zvezda bivše 

Jugoslavije. Gostovala je v dvoranah večine evropskih držav in v Ameriki, 

na Bližnjem vzhodu in v Avstraliji. V svoji karieri je odpela veliko zimzelenih 

melodij, kot so Med iskrenimi ljudmi, Ribič, ribič me je ujel, Šuštarski most, 

Uspavanka za mrtve vagabunde, S teboj in še mnogo drugih. Z glasbenih 

odrov se je poslovila ob rojstvu svojih vnukov Lane in Igorja. (Železnik, 

2008) 

Majda je preminula sredi prebujajoče se pomladi, natančneje 11. aprila 

2006. Samo najbližji so vedeli, kako hudo je z njo, saj je to znala uspešno 

skrivati. Že kar nekaj let je bila odsotna od glasbenih odrov. Skupaj z 

Marjano Deržaj, Beti Jurkovič, Jelko Cvetežar in drugimi so orale ledino 

slovenske popevke in našo glasbo in seveda besedo ponesle tudi preko 

naših meja. Za sabo je pustila neizbrisen pečat. (Božič, 2006) 

Mojmir je v enem od intervjujev povedal: »Midva z Majdo sva se poznala 

več kot petdeset let, ko je žal preminula. Ko gledam te mlade ljudi, ki se 

poročajo, se mi zdi, da niti ne vedo, kaj jih čaka, ali pa nimajo te tolerance. 

Če ni te tolerance drug do drugega, stvari počijo. Moram reči, da sva imela 

midva srečo, da sva se zelo razumela, pa tudi konec koncev, da je tudi, 

recimo, Majda šla velikokrat na turnejo. Pa sem bil jaz prvi teden kar vesel, 
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sem rekel: "No, fino. Bom malo tako." No, potem pa me je že začelo malo 

črvičiti: "Ja, kaj pa je zdaj z njo. Zdaj pa bi lahko že nazaj prišla." A veste, 

takšne pavze zelo dobro denejo. Če si dvanajst ur drug drugemu na plečih, 

je to zelo 'riskantna' zadeva. Se hitro naveličaš, ampak midva sva imela eno 

takšno urejeno življenje, veliko tolerance in razumevanja. In sva imela silno 

srečo zato.« (Kopina, 2010) 
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2.1.2 Skladateljeva sodelovanja 

V tistem času je bil Radio center vsega dogajanja in tudi spodbujevalec 

vsega. Ogromno zaslugo za to je imel Bojan Adamič, ki je bil v partizanih 

rezervni major, tako da ga je politika upoštevala. Imel je zelo veliko posluha 

za mlade ljudi. Na radiu se je formirala skupina somišljenikov, ki je imela 

enake cilje in podobne ideje. Od začetka so gojili samo instrumentalno 

glasbo, šele potem so se začele prevajati italijanske kancone. Ideja je 

naprej prešla v to, da bi imeli sami tovrstno glasbo. Tako se je potem rodila 

slovenska popevka. Jure Robežnik je Mojmirju pomagal z vezami do 

različnih avtorjev, saj je bil Mojmir Celjan in ni poznal ljubljanskih pesnikov. 

(Sepe, 2016) 

Veliko je sodeloval z vidnimi slovenskimi pesniki, s čimer poudarja svojo 

ljubezen do poezije. Že občutljiva vojna leta, ko je moral v šoli na pamet 

recitirati nemška pesnika in dramatika Schillerja in Goetheja, mu je 

pomagala premostiti Prešernova poezija. Že takrat je čutil veliko ljubezen 

do slovenske besede in poezije. »Dala mi je vedeti, da tudi mi nekaj 

štejemo.«  (Krišelj Grubar, 2007, str. 22) 

Sodeloval je s pesniki, kot so Gregor Strniša, ki je napisal besedilo za pesmi 

Zemlja pleše in Malokdaj se srečava; Branko Šömen, ki je napisal pesem 

Kje je tista trava; Elza Budau, ki je napisala Poletno noč in S teboj; Miroslav 

Košuta z besedilom Vzameš me v roke. Ne smemo pozabiti na pesem Med 

iskrenimi ljudmi, ki je delo Dušana Velkaverha in na Ivana Minattija ter 

njegovo Nekoga moraš imeti rad. V novejšem času pa je zelo veliko 

sodeloval z Vito Mavrič. (Cvelfar, in drugi, 2004) 

Z njo je Mojmir sodeloval pri projektu Nekoč smo bili v maju. V tem projektu 

je bil Mojmir v vlogi skladatelja in dirigenta. Projekt se je izvedel 19. aprila 

1998. Vita je takrat zapisala: »Mojzes je najmlajši človek, kar sem jih kdaj 

srečala. Je velik otrok in to je krasno. Niti najmanj se nismo bali, kako bo, 

ko bo prišel Sepe na prvo vajo. Seveda je bil malce šokiran, vendar nas 

blazno podpira.« (Cipot Mal, 1998) 

Največ je sodeloval s Franom Milčinskim Ježkom. Naravno obdarjen s 

tankočutnostjo je  Mojmir že pri prvih stikih z Ježkom dojel, da so njegove 
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pesmi polne človeške topline in iskrivega humorja. Ni bilo torej zgolj 

naključje, da je Ježek že zelo zgodaj Sepetu posvetil tri duhovita, šaljivo 

satirična besedila, ki so v vokalni Sepetovi interpretaciji doživela izjemno 

priljubljenost v slovenski javnosti. To so bile pesmi  Rock'n roll, Oj, Mari in 

Stari lajnar. Delna skladnost njunih značajev je bila nedvomno povod za 

poznejše intenzivno sodelovanje pesnika in glasbenega ustvarjalca. 

Ježkova besedila so bila preprosta in razumljiva, vselej podrejena lastnemu 

čustvenemu navdihu, lirična in velikokrat polna trpkega humorja. Sepe je v 

glasbeni govorici zvesto sledil Ježkovim razpoloženjem in s prefinjenim 

posluhom za pesnikove umetniške vrednote skladno z njimi sooblikoval 

glasbeni delež. Presenečal je z bogatimi harmonskimi domislicami, kar je 

dalo slutiti, da ga je Ježkova poezija vselej vznemirila. Ježek in Sepe sta 

očarala in presenečala. Plod njunega uspešnega sodelovanja je bila 

televizijska oddaja Niso samo rože rdeče, za katere vsebino lahko trdimo, 

da je bila začetek šansonskega ustvarjanja. V eni od oddaj s tem naslovom 

je Sepe uglasbil pet Ježkovih besedil: Solze na oknih, Zakaj Vietnam, Party 

kot na sodni dan, Pravljica in Ciganka Naricalka. Kasneje so sledile pesmi, 

ki so osvajale tako priznanje občinstva kot tudi nagrade strokovnih žirij: 

Zakaj, Uspavanka za mrtve vagabunde, Pismo za Marry Brown, Orglice in 

Glažek vinčka. Dandanes, ko zavoljo časovne oddaljenosti nepristransko 

ocenjujemo Sepetovo sodelovanje s poetom Franom Milčinskim, znova 

lahko ugotovimo, da je glasbeni ustvarjalec posvečal prav besedilom 

izjemno pozornost in na ta način skupaj s pesnikom sooblikoval 

razpoloženja slehernih njunih skupnih majhnih umetnin. Nedvomno sta 

prijateljski odnos in umetniško sodelovanje z Ježkom usodno vplivala na 

poznejšo Sepetovo glasbeno pot. (Ježkovo nagrado letos podelili Mojmiru 

Sepetu, 1994) 

Mojmir je svoja dela pisal tako po besedilu kot tudi tako, da je najprej napisal 

melodijo in je bilo besedilo napisano na melodijo. Ene tovrstnih del so 

Poletna noč, Bele ladje in Ribič, ribič me je ujel. Vsa dela, ki jih je napisal 

skupaj z Ježkom, so bila pisana po besedilu, prav tako Šömnova besedila. 

Mojmir se ni nikoli opredelil, na kakšen način raje piše. Dejal je: »Če vzameš 

tekst in ga uglasbiš, si do konca odgovoren za to, kar na koncu ven pride. 
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Če pišeš najprej glasbo, je potrebno veliko več sodelovanja z avtorjem 

besedila ali s pesnikom in se pustiti kaj vplivati, ali pa moraš biti tako 

muzikalen, da vidiš, kam gre melodija, kje so poudarki, kako tečejo cezure, 

itd.« (Sepe, 2016) 

Na vprašanje, kako se zgodi pesem, je Mojmir nekoč odgovoril: »Zelo 

različno. Včasih kot vihar, tuf, kar naenkrat. Ko se te nekaj dotakne, 

pretrese. Včasih kot nekaj, kar se samo zasveti, pa izgine, pa potem delaš, 

garaš, da bi tisto dobil ven. Je pa seveda drugače, če delaš na določen 

tekst. So teksti, ki v tebi nekaj sprožijo, Ježkovi teksti, Strniševa poezija … 

Na poezijo sem bil zmeraj občutljiv. Sama melodija brez zgodbe in obraza 

je sicer lahko lepa, ampak šele prave besede in oseba, ki stoji za njo, jo 

zares oživijo.« (Milek, 2010, str. 30) 
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2.2 Festivali 

Mojmir Sepe se je v svoji karieri predstavljal po najrazličnejših festivalih po 

Sloveniji in tujini. Največkrat ga je bilo zaslediti na festivalu Slovenska 

popevka. Udeležil se je tudi Melodij morja in sonca, Vesele jeseni, Festivala 

v Splitu, Opatijskega festivala, festivala Šanson v Rogaški Slatini, festivala 

Pesmi poletja … Kar štirikrat se je predstavil tudi na Evrosongu.  

 

2.2.1 Mojmir Sepe in Slovenska popevka 

Slovenska popevka je slovenski festival zabavne glasbe, ki je potekal od 

leta 1962 do 1983. Svoja zlata leta je doživel v 60. in 70. letih. Takrat so luč 

sveta ugledale zimzelene popevke, kot so Orion, Med iskrenimi ljudmi, Moje 

orglice, Poletna noč, Maček v žaklju, Trideset let in Vrača se pomlad. Na 

prvi pogled je bil festival Slovenska popevka podoben drugim po Jugoslaviji, 

a je imel tudi nekaj svojih značilnosti. Festival je nastal pod vplivom 

italijanskega festivala San Remo, ki je potekal že od leta  1951. Prvi festival 

Slovenska popevka je potekal leta 1962 na Bledu. Na njem je nastopilo 

deset nastopajočih. Pevce sta spremljala Zabavni orkester Radia Ljubljana 

pod vodstvom Jožeta Privška in Trio Mojmirja Sepeta, ki so ga sestavljali 

Mojmir Sepe – klaviature, Mitja Butara – kitara in Boris Vede – bas. 

Zmagovalec na prvem festivalu je bil Stane Mancini, ki je v alternaciji z Beti 

Jurkovič izvedel skladbo Mandolina. Leta 1964 se je festival preselil v 

Ljubljano, saj je bilo na Bledu zanj premalo zanimanja. V letu 1965 je festival 

doživel kar nekaj novosti, saj se je iz tridnevnega festivala spremenil v 

koncertni večer. Takrat so prvič odpeli vse pesmi samo enkrat in samo z 

enim orkestrom. Prvič se je ta prireditev odvijala tudi v Hali Tivoli v Ljubljani, 

kjer je bila vse do leta 1977, ko se je preselila v dvorano Golovec v Celje za 

dve leti. Takrat se je tudi preimenovala v »festival rock glasbe, šansonov in 

popevk«. Leta 1979, ko se je zlata doba popevke že iztekala, se je festival 

ponovno preselil v Ljubljano. Takrat se je festival imenoval že Dnevi 

slovenske zabavne glasbe. Zadnji festival pred daljšo prekinitvijo se je odvil 

v Križankah, leta 1983. Imenoval se je  Pop-rock Ljubljana 83. (Frantar, 

2012) 
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Mojmir je za Nedeljski dnevnik povedal, da je po njegovem začela 

Slovenska popevka usihati v začetku osemdesetih let, oziroma takrat, ko v 

Ljubljani ni bilo več zanimanja zanjo in ko so jo preselili v Celje. »Če ni dovolj 

občinstva v Ljubljani, potem ga tudi drugod ne bo prav dosti. Eden izmed 

grobarjev je bila poleg časa, ki se je začel razvijati v drugo smer, tudi 

televizija. V obdobju številnih festivalov, ki so se tedaj začeli pojavljati po 

Jugoslaviji, Slovenska popevka za televizijo ni bila več zanimiva. (Repnik, 

1999) 

Po petnajstih letih premora je leta 1998 RTV Slovenija ponovno obudila 

Slovensko popevko. Za obuditev popevke sta bila najbolj zaslužna Ivo 

Umek, direktor ZKP RTV Slovenija, in Slavko Hren. V ta namen so izdali 

tudi tri zgoščenke, ki predstavljajo opuse treh najpomembnejših skladateljev 

iz zlatega obdobja slovenske popevke: Jožeta Privška z naslovom Nad 

mestom se dani, Jureta Robežnika z naslovom Na vrhu nebotičnika in 

Mojmira Sepeta z naslovom Melodije za vselej. Na zgoščenkah so zbrani 

izvajalci starejših generacij, od Nina Robiča in Majde Sepe vse do Vite 

Mavrič in Alenke Godec, ki sodita že med mlajše poustvarjalce zabavne 

glasbe. (Frantar, 1999) 

Takšne festivale, kot je Slovenska popevka, so spremljali različni škandali. 

Mojmir je enega, v katerem se je znašel sam, tako opisal: »Spomnim se 

svojega, da ne bom druge notri mešal (smeh). Enkrat je bila popevka v Hali 

Tivoli. Ne vem katerega leta. Vroče je bilo. Kar nekaj dirigentov je bilo. Vrstni 

red je bil nabit. In vse smo na vajah preštudirali. Jaz pa sem se po eni 

skladbi šel ven hladit. No, naenkrat slišim zunaj – kjer je bil reportažni avto 

z odprtimi vrati – blazen aplavz. Jaz pa vprašam tehnika: "Kaj pa tako 

ploskajo? Kaj se dogaja?" Tehnik pa mi je odgovoril, da ploskajo dirigentu, 

ki ga ni. "O, madona, a je to mogoče," sem si rekel. Tekel sem na oder. Pot 

je bila kar dolga. Preden sem prišel gor, naredil gesto in se opravičil, je 

trajalo. Generalni direktor spodaj me je skoraj ubil s pogledom (smeh). 

Največja žrtev je bil Arhar – pevec iz Maribora, ki je zdaj že žal pokojen. Pel 

je eno Kovačičevo pesem. Bil je pa debitant. Meni je bilo zelo žal.« (Kopina, 

2012) 
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Mojmir je redno sodeloval na festivalu Slovenska popevka. Za marsikatero 

skladbo je dobil nagrado. Leta 1962 je nagrado za besedilo dobila skladba 

Zemlja pleše, za katero je besedilo napisal Gregor Strniša. Skladbo so 

izvajali Majda Sepe s Triom Sepe in Nino Robič z Zabavnim orkestrom 

Radia Ljubljana, v nadaljevanju ZORL, ki ga je vodil Jože Privšek. Naslednje 

leto je dosegel prvo festivalsko zmago za skladbo Malokdaj se srečava, ki 

so jo izvajali Beti Jurkovič s Kvartetom Sepe in Lano Leskovar z ZORL, pod 

vodstvom Maria Rijavca. Skladba je dobila 1. nagrado občinstva, nagrado 

strokovne žirije za najbolj izvirno slovensko popevko in nagrado za besedilo, 

ki ga je napisal Gregor Strniša. Na tem festivalu je bila opažena tudi skladba 

Drevo, ki so jo izvajali Beti Jurkovič s Kvartetom Sepe in Majda Sepe z 

ZORL, pod vodstvom Maria Rijavca. Tudi za to skladbo je besedilo napisal 

Gregor Strniša. Skladba je dosegla 3. nagrado občinstva. Leto kasneje je 

doživel eno največjih zmagoslavij festivala za skladbo Poletna noč, ki so jo 

izvedli Marjana Deržaj z Ansamblom Sepe in Beti Jurkovič z ZORL, pod 

vodstvom Maria Rijavca. Besedilo za to skladbo je napisala Elza Budau. 

Mojmir je prejel za Poletno noč 1. nagrado občinstva. Na tem festivalu je 

bila predstavljena tudi skladba S teboj, ki sta jo izvajali Elda Viler in Majda 

Sepe, vendar sta ostali v senci Marjane Deržaj. Leta1965 se je predstavil s 

skladbama Tvoje majhne laži, za katero je besedilo napisala Elza Budau in 

jo je izvajala Beti Jurkovič, ter s skladbo Utrinek, za katero je besedilo spisal 

Gregor Strniša, v izvedbi Marjane Deržaj. Na tem festivalu ni prejel nobene 

nagrade. Naslednje leto se je predstavil s tremi skladbami, in sicer z Na 

pragu v izvedbi Marjane Deržaj. Za to skladbo je besedilo spisal Gregor 

Strniša. Druga predstavljena je bila Nekega dne, v izvedbi Berte Ambrož. 

Besedilo je prispevala Elza Budau. Tretja predstavljena je bila Polnočna 

pravljica, ki je zopet narejena v navezi Strniša in Sepe. Skladbo je izvajala 

Majda Sepe. Slednja skladba je bila tudi nagrajena z 2. nagrado strokovne 

žirije. Leta 1967 je zopet predstavil tri skladbe. Prva  je bila skladba Gobice, 

ki jo je izvajala Alenka Pinterič. Besedilo zanjo je napisal Gregor Strniša. 

Druga Sepetova skladba je bila Sedi na oblak, za katero je besedilo spisala 

Elza Budau. To skladbo je izvajala Majda Sepe. Tretja in hkrati tudi 

nagrajena skladba je Vzameš me v roke, za katero je besedilo prispeval 

Miroslav Košuta. Skladba je zazvenela v izvedbi Elde Viler in je prejela 1. 
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nagrado strokovne žirije. Enako se je s tremi skladbami predstavil tudi 

naslednje leto. Fant iz naše ulice je bila prva. Izvajala jo je Irena Kohont, 

besedilo je napisal Smiljan Rozman. Predstavil se je tudi s skladbo Ptičje 

strašilo, ki sta jo ustvarila skupaj z Elzo Budau. Izvajala jo je Marjana Deržaj. 

Še zadnja njegova je bila Zgodovina moje žalosti. To skladbo je odpel Edvin 

Fliser, besedilo je prispeval Dušan Velkaverh. Na tem festivalu je Mojmir 

prejel 2. nagrado občinstva za skladbo Ptičje strašilo in nagrado za aranžma 

za skladbo Fant iz naše ulice. Leta 1669 je Sepe na festivalu imel dve svoji 

skladbi. Prva je bila Ladja iz papirja, ki sta jo ustvarila skupaj z Elzo Budau 

in jo je izvajala Majda Sepe, druga je bila Zakaj tvoj dom, zakaj moj dom, 

pod katero sta se podpisala z Miroslavom Košuto in jo je izvedla Jožica 

Svete. Za slednjo so prejeli tudi 1. nagrado strokovne žirije. Naslednje leto  

je Sepe na festivalu prejel 3. nagrado občinstva in nagrado za aranžma za 

skladbo Pesem o pomladi in prijateljstvu, ki sta jo izvajala Majda Sepe in 

Arsen Dedić. Ta skladba je plod naveze Sepe, Velkaverh. V isti navezi je 

bila na festivalu predstavljena še skladba Valeta, ki so jo odpeli Marjana 

Deržaj z Belimi vranami in Annarita Spinaci, vendar je ostala brez vidne 

uvrstitve. Leto 1971 je minilo brez nagrad za Sepeta, čeprav je predstavil 

kar tri skladbe. Prva je bila Čuk, v izvedbi Ditke Haberl in The Tremeloes, 

besedilo je prispeval Dušan Velkaverh, druga skladba je plod iste naveze in 

nosi naslov Gostja. Skladbo so izvajali Mladi levi in Jaime  Morey. Tretja 

skladba je bila Zaigraj na srce, ki sta jo spisala skupaj z Elzo Budau in sta 

jo izvajali Eva Sršen in Marika Lichter. Naslednje leto je prejel Grand Prix 

mednarodne žirije in 1. nagrado strokovne žirije za skladbo Med iskrenimi 

ljudmi, ki sta jo spisala z Dušanom Velkaverhom. Izvajala sta jo Majda Sepe 

in Robert Young. Druga predstavljena je bila Narobe svet, ki je nastala z 

Elzo Budau in sta jo izvedla Alfi Nipič in Dragan Mijalkovski. Tretja je bila 

skladba, ki sta jo ustvarila skupaj z Dušanom Velkaverhom in jo je izvajal 

Lado Leskovar, nosila pa je naslov Špela. Naslednje leto se je predstavil s 

skladbami Ljubljanske ulice, Vsak je svoje nesreče kovač in Zakaj. Prvo sta 

ustvarila skupaj z Dušanom Velkaverhom. Na festivalu je zazvenela v 

izvedbi Majde Sepe in Franka Schoebela. Drugo skladbo sta izvajala 

Marjetka Falk in Steve Royal. Besedilo zanjo je spisal Dušan Velkaverh. 

Tretjo skladbo za to leto sta spisala skupaj s Franom Milčinskim Ježkom in 
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sta jo izvajala Lado Leskovar in Zvonko Špišić. Ta skladba je prejela 2. 

nagrado mednarodne žirije in nagrado za besedilo. Leto kasneje je zopet 

nastopil s tremi skladbami. Za skladbo Mali oglas je besedilo prispeval 

Branko Šömen. Izvajala sta jo Janko Ropret in Jose Marques. Skupaj z Elzo 

Budau sta spisala Najin dom, ki je zazvenel v izvedbi Braca Korena in 

Bojana Kodriča. Takrat je predstavil tudi Uspavanko za mrtve vagabunde, 

za katero je besedilo prispeval Ježek, izvedla sta jo Majda Sepe in Michael 

Orso. Ta skladba je prejela 1. nagrado občinstva, 1. nagrado mednarodne 

žirije in nagrado za besedilo. Leto 1975 je prineslo 1. nagrado mednarodne 

žirije za skladbo Kjer se nasmeh konča, ki sta jo spisala z Dušanom 

Velkaverhom in sta jo izvajala Edvin Fliser in Stuart Gillies. Na tem festivalu 

je prestavil še Kadar boš šla, v izvedbi Lada Leskovarja in Jean – Paula 

Careja. Besedilo je spesnil Evgen Jurič. Mojmir je bil podpisan še pod 

skladbo Izpoved, ki sta jo naredila z Brankom Šömnom in sta jo izvajali 

Majda Sepe in Zsuzsa Cserhati. Tudi naslednje leto se je Sepetu vtisnilo v 

lep spomin, saj je za pesem Pismo za Mary Brown, v izvedbi Majde Sepe 

in Claudia Villa, prejel 1. nagrado občinstva, za Ko gre tvoja pod od tod, v 

izvedbi Marjane Deržaj in Glamourpuss, pa 3. nagrado občinstva. Slednja 

je prejela tudi 2. nagrado mednarodne žirije. Obe skladbi sta spisala skupaj 

s Franom Milčinskim Ježkom. Na popevki 1977 se je predstavil s skladbo 

Dolina zelenega zlata, ki sta jo izvajala Janko Ropret in Nuira Feliu. 

Besedilo je prispeval Dušan Velkaverh. Na tem festivalu se je Sepe 

predstavil tudi s šansonom, ki sta ga spisala s Brankom Šömnom in ga je 

izvajala Majda Sepe. Ta nosi naslov Kadar te zavrne barska punca. 

Naslednje leto se je predstavil s skladbo Moje orglice, ki je ponovno plod 

skupnega dela z Ježkom. Izvajali so jo Janko Ropret in Novi fosili. Skladba 

je bila nagrajena s 1. nagrado občinstva. Tudi na tem festivalu se je 

predstavil s šansonom z naslovom Kaj je ta ljubezen, ki ga je izvajala Majda 

Sepe. Besedilo je prispeval Branko Šömen. Leta 1979 je predstavil šanson 

Boter, ki sta ga spisala skupaj z Dušanom Velkaverhom. Šanson je odpela 

Ditka Haberl. Predstavil se je tudi s skladbo Ognjemet, ki je nastal skupaj z 

Igorjem Torkarjem in so ga izvajali Moni Kovačič in Karat. Ognjemet je na 

tem festivalu prejel 2. nagrado mednarodne žirije.  Sepe se je zadnjič 

predstavil na festivalu leta 1980 s šansonom Ne ubežiš mi, ki sta ga spisala 
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z Jožetom Šmitom in ga je izvedla Majda Sepe. V letih 1981, 1982 in 1983 

se Mojmir ni udeležil festivala. Festival so potem želeli obuditi leta 1986, 

vendar takrat festival ni bil tekmovalnega značaja, zato na njem tudi ni bilo 

nagrad. Na tem festivalu se je zraven še mnogih drugih avtorjev predstavil 

tudi Mojmir Sepe. (Frantar, 2012) 

Mojmir je v vseh naštetih primerih sodeloval kot avtor glasbe, aranžer, v več 

primerih tudi kot dirigent orkestra oziroma kot član zasedbe, ki je spremljala 

izvajalce. 

2.2.2 Mojmir Sepe in Evrosong 

Festival Pesem Evrovizije (angleško Eurovision Song Contest) je 

tekmovanje, ki se odvija vsako leto. Na tem festivalu se vsaka država 

predstavi le z eno pesmijo. Festival ocenjuje strokovna žirija in ljudstvo 

preko telefonskega glasovanja. Država, ki zmaga na festivalu, naslednje 

leto gosti festival. Tekmovanje organizira Europeran Broadcasting Union 

(EBU). Prvo tekmovanje je bilo organizirano leta 1956 v Švici. Jugoslavija 

se je prvič predstavila leta 1961, od takrat zmagala enkrat, in sicer leta 1989. 

Slovenija je prvič na Evrovizijo poslala 1xBand, s skladbo Tih deževen dan, 

leta 1993. (O'Connor, 2005) 

Mojmir Sepe se je na Evrosongu predstavil kar štirikrat. Prvič je leta 1966 

za Berto Ambrož  ustvaril glasbo za skladbo Brez besed.  Aranžma za to 

skladbo je napisal skupaj z Jožetom Privškom. Predstavil se je tudi kot 

dirigent. Jugoslavija je takrat nastopila 5. po vrsti in zasedla 7. mesto. 

Prejela sta devet točk. Festival je potekal v Luksemburgu. Leta 1970 je Eva 

Sršen  zapela skladbo Pridi, dala ti bom cvet. Mojmir je to skladbo dirigiral, 

zanjo napisal melodijo in aranžma. Besedilo je spisal Dušan Velkaverh. Eva 

se je predstavila 4. po vrsti in Jugoslaviji pripela 11. mesto s prejetimi štirimi 

točkami. Festival je potekal v Amsterdamu. Nato se je leta 1997 Sepe vrnil 

na evrovizijski oder. Za pesem Zbudi se, ki jo je izvajala Tanja Ribič,  je 

napisal aranžma ter se predstavil kot dirigent. Melodijo za to pesem je 

napisal Saša Lošić, besedilo pa Zoran Predin. Tanja je Slovenijo predstavila 

6. po vrsti in pripela 10. mesto. Dosegla je šestdeset točk. Festival za pesem 

Evrovizije je takrat gostil Dublin. Ustvarjalec je bil še zadnjič na festivalu leta 



22 
 

1998, ko je Vili Resnik  predstavljal Slovenijo s pesmijo Naj bogovi slišijo. 

Mojmir je dirigiral in naredil aranžma skupaj s Sašom Fajonom  in Matjažem 

Vlašićem. Slednji je naredil tudi glasbo. Besedilo je prispevala Urša Vlašić. 

Vili se je predstavil 12. po vrsti in s sedemnajstimi točkami zasedel 18. 

mesto. To tekmovanje je bilo v Birminghamu. (Tukker, van Gorp, & Španja, 

2009 - 2017) 

Prvo gostovanje na Evrosongu je za sabo pustilo tudi nekaj škandalov. 

Mojmir se spominja: »Jugoslovanski izbor je potekal v Beogradu in ob 

razglasitvi je cela dvorana žvižgala, tako da so se mi kasneje ljudje iz 

različnih predelov Jugoslavije opravičevali zaradi tega nekulturnega odziva 

občinstva. Žvižgali so zato, ker so navijali za svojega Đorđa Marjanovića. 

Berte se zaradi žvižganja na koncu ob ponovitvi sploh ni slišalo. Še en 

škandal je nastal ob odhodu v Luksemburg, kjer je bil festival. Berta je 

namreč zamudila vlak in neki novinar je to pojasnil po svoje, češ da sem ji 

jaz namerno povedal napačno uro odhoda vlaka, zato da bi v Luksemburg 

odšla moja žena Majda, ki naj bi na vlak skočila na Jesenicah. O tem so se 

pisale cele nadaljevanke, seveda popolnoma izmišljene.« (Vodopivec, 

1993) 

»Sami smo bili presenečeni, kako dobro smo se uvrstili. V anketi med 

novinarji so naju razglasili za zmagovalca. Ne vem, ali sem komu plačal kak 

kozarček ali kaj. Ne vem pa, ali sem bil takrat že dovolj brihten, zdaj bi ga 

že. (smeh) No, nenadoma smo bili favoriti in so se kar trgali za naju. Na 

Danskem je menda ta pesem izšla v vseh mogočih izvedbah, čeprav so bili 

Danci nazadnje razočarani, ker nismo zmagali. Takrat je brez posebnega 

uspeha pel Domenico Modugno, Tereza Kesovija je pela za Monako in bila 

slabo uvrščena.« Tako se je Mojmir spominjal prve svoje Evrovizije in 

skladbe Brez besed. (Mojzes - lokalna ''prikazen'' za klavirjem, 1998, str. 

15) 

Ko so na tekmovanje za pesem Evrovizije poslali mlado Evo Sršen, ki je 

takrat imela komaj sedemnajst let, so igrali na karto neizkušene mladosti in 

nekakšen nedozoreli šarm. Potem so prišli v Amsterdam in zagledali še 

mlajšo predstavnico Irske – Dano. Ko jo je Mojmir slišal na prvi vaji, je rekel: 
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»Ah, forget it! To pa ne bo šlo.« To leto je zmagala prav irska predstavnica, 

Eva je zasedla 11. mesto. (Miše, 2010) 

Mojmir je bil leta 1993 predstavnik Slovenije v mednarodni žiriji za 

Evrosong. Takrat je bil zelo ogorčen nad poizkusom lobiranja Tadeja 

''Dejvija'' Hrušovarja, ki je pel v skupini Bele vrane. Ker se Mojmir ni oziral 

na lobiranje, je iz tega nastal pravi škandal. Za Nedeljski dnevnik je tedaj 

povedal: »Tik pred pričetkom prireditve Evrosong 93 je prišel k meni 

Hrušovar in predlagal, oziroma kar zahteval, da pristanem na kupčijo s 

točkami v korist romunske pesmi, pri kateri je kot vokalist v ozadju nastopal 

tudi sam. Računal je na možnost, da bo nekaj slave in zaslug padlo tudi 

nanj, če Romunka odpotuje v Millstreet. Njegovo zahtevo sem odločno in 

brezkompromisno odklonil. Moram povedati, da je bil edini od vseh 

nastopajočih, da o članih mednarodne žirije sploh ne govorim, ki je poskušal 

vplivati na moje odločitve. Po vseh vajah in generalki sem si namreč po 

svojih glasbenih kriterijih (ki jih lahko pismeno utemeljim, če bo potrebno) 

že ustvaril vrednostno lestvico, na kateri sem romunsko pesem uvrstil na 

mesto, ocenjeno s petimi točkami. /…/ Če bi pristal na Hrušovarjevo kuhinjo 

– škandala ne bi bilo. Tadej bi se potolažil in molčal. Kot vse kaže, bi mu 

bilo v tem primeru dosti lažje biti Slovenec – meni pa težje.« (F. & B., 1993) 

O današnjem Evrosongu pravi: »Nekoč je bilo pomembno avtorstvo, 

ocenjevala se je glasba, melodija in tekst, danes pa se gradi na nastopu, 

osebah. Danes avtorjev skladb ne poznamo. In to tudi nikogar ne zanima. 

Ne spomnim se več, da bi se kdo kitil, da je napisal katero skladbo.« (Vovk, 

2010, str. 13) 

 

2.2.3 Mojmir Sepe in ostali festivali 

Eden prvih Mojmirjevih uspehov je bila popevka Jesenska, ki je izšla leta 

1952. Pela jo je Zlata Gašperšič, kasneje poročena Ognjanović. To skladbo 

jemlje za uspeh predvsem zato, ker takrat še ni bilo pevcev, specializiranih 

za zabavno glasbo. Bila sta samo Jelka Cvetežar in Zoran Kržišnik. (Repnik, 

1999) 
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Mojmir se je predstavil tudi na nekaj ostalih festivalih po bivši Jugoslaviji. 

Predstavil se je na festivalu v Splitu, Pesmi poletja, Melodijah morja in 

sonca, v nadaljevanju MMS, Veseli jeseni in Šansonu v Rogaški Slatini. Na 

nekaterih je prejel tudi nekaj nagrad 

Na festivalu MMS je Mojmir leta 1978 prejel nagrado za skladbo Ribič, ribič 

me je ujel, ki jo je izvedla Majda Sepe. Besedilo za to skladbo je prispeval 

Gregor Strniša. Leta 1967 se je s skladbama Mak v polju in Nokturno prvič 

predstavil na Opatijskem festivalu, festivalu jugoslovanske zabavne glasbe. 

Naslednje leto se je na istem festivalu predstavil s skladbo Bil je soldat. Na 

tem festivalu je leta 1969 prejel nagrado za skladbo Ljubi, ljubi, ljubi, ki jo je 

izvedla Eva Sršen. Za to skladbo je besedilo napisal Dušan Velkaverh. Leta 

1981 je nagrado za najboljšo skladbo festivala prejel za pesem Poletni 

nokturno. Predstavil se je tudi na festivalu Vesela jesen, ki se je kasneje 

preimenoval v Festival narečne popevke Vesela jesen. Na tem festivalu je 

leta 1991 prejel drugo nagrado za besedilo, za skladbo Glažek vinčka, ki 

sta jo spisala skupaj s Franom Milčinskim Ježkom. (Frantar, 2012) 
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2.3 Nagrade 

Zraven vseh nagrad na festivalih, ki sem jih že omenil, je prejel tudi nekaj 

nagrad za zaokroženo delo. 

- 1977 je Mojmir dobil nagrado Sterijinega pozorja – Zveze 

skladateljev Jugoslavije za izvirno scensko glasbo, napisano za 

dramo Frančka Rudolfa z naslovom Koža Megle 

- 1994 je prejel Nagrado Frana Milčinskega – Ježka za opus šansonov 

- 2000 je dobil Viktorja za življenjsko delo 

- 2001 nagrado mesta Ljubljana za življenjsko delo 

- 2002 nagrado za najboljšo popevko zadnjih 40-ih let, za skladbo 

Poletna noč 

- 2010 je dobil Kozinovo nagrado, ki je najvišje strokovno priznanje, ki 

ga podeljuje Društvo slovenskih skladateljev 

- 2010 ga je predsednik države Danil Türk odlikoval z zlatim redom za 

zasluge (Frantar, 2012) 

Na podelitvi Viktorja za življenjsko delo si je Mojmir izposodil malo duhovito, 

malo nesramno in hkrati posrečeno primerjavo režiserja Billyja Wilderja. 

Dejal je: »Brez mojega navdiha, soproge Majde, ne vem, ali bi dosegel 

toliko. Nagrade so, vsaj tako pravijo nekateri, starostni pojav, tako kot 

hemeroidi. Slej kot prej jih dobi vsak.« Dodal je še, da on res še ni star in 

da z veseljem sprejme Viktorja za življenjsko delo. (Jerman, 2000) 

Okoli odlikovanja, ki ga je dobil od predsednika države dr. Danila Türka, je 

bilo izrečenih zelo veliko besed. Takrat je ministrstvo za kulturo predlagalo 

obvezne odstotke predvajanja slovenske glasbe. Mojmir je bil eden od 

pobudnikov proti temu predlogu. Sam je bil proti kakršnemukoli določanju 

odstotkov. Povedal je: »Da s z zakonom ukaže deset ali petnajst odstotkov, 

je dobesedno poniževalno. Slovenci moramo imeti takšno zavest in toliko 

domovinske predanosti, patriotizma in tudi narodnostne drže, da imamo 

neka merila, ki nam jih ni treba predpisovati z zakonom.« Takrat je Mojmir 

celo zagrozil z zavrnitvijo odlikovanja, če bo zakon obveljal. Dodal je tudi, 

da prizna, da bi to zelo nerad naredil. (Pengov, 2010) 
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Kozinovo nagrado Društvo slovenskih skladateljev (DSS) podeljuje od leta 

1994. To je najvišje strokovno priznanje skladateljskega društva. Mojmir je 

na podelitvi povedal, da je to najžlahtnejše strokovno priznanje, ki ga je s 

tem postavilo ob bok največjih sodobnikov. Povedal je tudi, da so bili 

nadobudni skladatelji jazzovske in zabavne glasbe že v petdesetih in 

šestdesetih letih dvajsetega stoletja sprejeti v društvo, kjer so do takrat 

kraljevale samo eminentne osebnosti resne, simfonične in zborovske 

glasbe. Ta vključitev je vsem mladim komponistom povečala samozavest in 

delovni elan. Povedal je, da si takrat niti v sanjah ne bi mislil, da bi od teh 

ljudi on prejel kakšno nagrado. (Zlobec, 2010) 

Založba kaset in plošč RTV Slovenija mu je najprej izdala zgoščenko 

Melodije za vse čase, na kateri je zbranih enaindvajset njegovih »večnih« v 

originalnih izvedbah, dvojni album S teboj pa je izšel že po smrti žene 

Majde. Na prvi zgoščenki so najlepše pesmi in šansoni v Majdini izvedbi, na 

drugi instrumentalna zabavna glasba, tudi popevke, v glavnem Sepetove, v 

njegovih priredbah. Matjaž Kmecl  je v spremni besedi med drugim zapisal: 

Kar se zdi bistveno, pa je predvsem značaj Sepetove glasbe: človeku 

prijazna je, kot bi rekli v današnjem žargonu; ne tolče z ritmično hrupnostjo 

po poslušalcu, temveč mu malce melanholično boža ušesa, polna melodije 

in intimnosti je. Tudi v svoji plesnosti je naravnana tako – redimo na topli 

večerni čas, ki vabi v prijateljsko in še posebej ljubezensko bližino. (Frantar, 

2012, str. 263) 
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2.4 Opus 

 

Mojmir je v svojem življenju pisal popevke, šansone, scensko glasbo, 

glasbo za k risankam, resne instrumentalne skladbe, skratka lotil se je 

vsega. Največ je naredil na področju popevke. Zakaj se je osredotočil ravno 

na popevko, je nekoč povedal: »Dvajset let nisem priznaval drugega kot 

jazz, kar je narobe, kajti pozabili smo na Evropo, na francoski šanson, Italijo 

… Potem me jazz ni več izpolnjeval in čutil sem, da moram glasbo prestaviti 

na slovenska tla – in sem se najbolj našel nekako v tej ''lahki'' glasbi z 

velikimi orkestri in vokalisti.« (Pretnar, 2001) 

Celoten seznam popevk in šansonov s soavtorji in izvajalci lahko vidite v 

PRILOGI 2. 

Napisal je tudi glasbo za nekaj drugih projektov. Leta 1959 je napisal glasbo 

za kratki igrani propagandni film Skrivnost. Še istega leta za kratki lutkovni 

film Vasovalec. 1960 je napisal glasbo za kratki reklamni film Nočna 

pustolovščina. Leto jasneje za tri kratke lutkovne filme Don Pedri, Prebrisani 

Jurček in Jurček stražar ter za kratki dokumentarni etnografski film Ti si kriv. 

Leta 1964 je spesnil glasbo za kratki igrani film Moški ter za kratki lutkovni 

film Jurček v ječi. Nato sta bili leta 1967 v filmu Zgodba, ki je ni, predstavljeni 

popevki Brez besed in Zemlja pleše. 1976 je v celovečernem filmu Vdovstvo 

Karolin Žašler predstavljena skladba Zemlja pleše. Za omenjena 

celovečerna filma je glasbo napisal Jože Privšek. V letu 2000 se je 

predstavil tudi kot avtor glasbe tv nadaljevanke Vrtičkarji. (Mojmir Sepe - 

filmografija) 

Napisal je tudi glasbo za 36 petminutnih epizod za risanko Bojan, ki se je 

prodala v 18 držav. Mojmir se je moral popolnoma vživeti v otroške občutke, 

saj je moral z glasbo povedati vse, kajti ni bilo besedila in ostalih zvokov – 

tleskov, udarcev, korakov … Za prvih 26 epizod je imel na voljo studijske 

instrumentaliste, ki so posneli, kar je zapisal. Zadnjih 10 epizod je moral 

glasbeno prirediti, saj so bile izvajane na električne klaviature, katere je igral 

Lado Jakša. (Pezdir, 1999) 
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Spesnil je tudi veliko instrumentalnih in resnih skladb. Najbolj poznana je 

skica za klavir in orkester z naslovom Pogled z gradu. Mojmir je dal tej 

skladbi takšen naslov zaradi tega, ker je bila njegova Majda doma z gradu. 

Velikokrat je zrl v Ljubljano in ta pogled je zanj pomenil neko širino, nekaj 

lepega. Zraven te skladbe je napisal tudi Poletni nokturno in pa skladbo 

Ciklame. Imel je res zelo dober odnos do klavirja, vendar tega ni prav veliko 

pisal. Zelo si je želel napisati še muzikal, vendar za to zvrst ni bilo pravega 

razumevanja. (Sepe, 2016) 

Seznam Sepetovih instrumentalnih skladb z izvajalci najdete v PRILOGI 3. 

Njegov skladateljski opus je izjemno obsežen. Fonoteka in nototeka RTV 

Slovenija hranita 419 njegovih avtorskih skladb in 530 priredb. Niz popevk 

in šansonov, ki jih je ustvaril v sodelovanju z najvidnejšimi pesniki in drugimi 

avtorji, se je že zdavnaj uvrstil med "zimzelene melodije". (K., 2010) 

Seznam gledaliških songov v izvedbah dramskih igralcev skupaj s pisci 

besedila nadete v PRILOGI 4. 

Njemu najljubša skladba je S teboj, ki jo je pela Majda. Izpostavlja jo zato, 

ker pravi, da ima zelo preprosto melodijo, vendar v tej skladbi naredijo svoje 

predvsem harmonije. Kljub temu da je besedilo, ki ga je napisala Elza 

Budau, spisano po melodiji, se vse skupaj zelo ujame. (Sepe, 2016) 

Nekoč je na vprašanje o tem, ali je kdaj začutil pomanjkanje formalne 

izobrazbe, odgovoril: »Seveda! Vseskozi mi je to res manjkalo. Zagotovo 

pa bi se v primeru šolanja ustvarjalno obrnil drugače: slogovno, vsebinsko 

…; morda bi se odzival z drugačno glasbo. Če pa bi tudi naša AG – 

Akademija za glasbo že takrat imela razumevanje za zabavne glasbene 

žanre, konkretno za tovrstno kompozicijsko-aranžersko šolo, bi zagotovo 

študiral tam. S klavirjem in trobento pa si v svoji nadaljnji ustvarjalnosti 

zagotovo nisem mogel toliko pomagati, kot pa bi si lahko s sistematičnim in 

vztrajnim ter kvalitetnim študijem kompozicije. Res lahko rečem še 

dandanes, da mi veliko manjka v tej smeri, ko se usedem za prazen notni 

papir, da bi še kaj napisal.« (Križnar, 1997) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Namen 

Z empirično raziskavo smo želeli  preučiti poznavanje in poslušanje skladb 

Mojmirja Sepeta. Zanimalo nas je, kako ljudje različnih starostnih skupin 

poznajo Mojmirja Sepeta in njegovo glasbo, kje in kako pogosto jo slišijo, 

katera izmed njegovih skladb je anketirancem najljubša, ali si ljudje različnih 

populacij tudi sami kdaj predvajajo kakšno njegovo skladbo in ali anketiranci 

vedo, da je Mojmir že prejel Viktorja za življenjsko delo. 

  



30 
 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

 

1. Ali anketiranci vedo, kdo je Mojmir Sepe? 

1.1. Ali obstajajo razlike v poznavanju Mojmirja Sepeta glede na 

starostno skupino? 

1.2. Ali obstajajo razlike v poznavanju Mojmirja Sepeta glede na 

zvrst glasbe, ki jo anketiranec posluša? 

1.3. Ali obstajajo razlike v poznavanju Mojmirja Sepeta glede na 

element skladbe, ki je anketirancu najpomembnejši? 

2. Ali anketiranci poznajo glasbo Mojmirja Sepeta? 

2.1. Ali obstajajo razlike v poznavanju glasbe Mojmirja Sepeta 

glede na starostno skupino? 

2.2. Ali obstajajo razlike v poznavanju glasbe Mojmirja Sepeta 

glede na zvrst glasbe, ki jo anketiranec najraje posluša? 

2.3. Ali obstajajo razlike v poznavanju glasbe Mojmirja Sepeta 

glede na element skladbe, ki je anketirancu najpomembnejši? 

3. Ali anketiranci vedo, katere skladbe so delo Mojmirja Sepeta? 

3.1. Ali obstajajo razlike v poznavanju skladb Mojmirja Sepeta 

glede na starostno skupino? 

3.2. Ali obstajajo razlike v poznavanju skladb Mojmirja Sepeta 

glede na zvrst glasbe, ki jo anketiranec najraje posluša? 

3.3. Ali obstajajo razlike v poznavanju skladb Mojmirja Sepeta 

glede na element skladbe, ki je anketirancu najpomembnejši? 

4. Kje anketiranci največkrat slišijo najbolj znane skladbe? 

5. Katere skladbe Mojmirja Sepeta anketiranci najpogosteje slišijo? 

6. Katero skladbo Mojmirja Sepeta si anketiranci najpogosteje 

predvajajo? 
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7. Kako anketiranci razvrščajo skladbe Mojmirja Sepeta po 

priljubljenosti? 

7.1. Ali obstajajo razlike v razvrstitvi glede na starostno skupino? 

7.2. Ali obstajajo razlike v razvrstitvi glede na zvrst glasbe, ki jo 

anketiranec najraje posluša? 

7.3. Ali obstajajo razlike v razvrstitvi glede na element skladbe, ki 

je anketirancu najpomembnejši? 

8. Ali anketiranci vedo, da je Mojmir Sepe že prejel Viktorja za 

življenjsko delo? 

8.1. Ali obstajajo razlike glede na starostno skupino? 
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3.3 Raziskovalne hipoteze 

 

H1.  Anketiranci vedo, kdo je Mojmir Sepe. 

H2. Anketiranci poznajo najbolj znane Sepetove skladbe.  

H3. Najbolj znane skladbe Mojmirja Sepeta anketiranci največkrat slišijo 

na radiu. 

H4. Najbolj znane skladbe Mojmirja Sepeta si anketiranci predvajajo 

občasno. 

H5. Najpriljubljenejša skladba med mladimi je Zemlja pleše, med 

starejšimi Med iskrenimi ljudmi. 
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3.4 Seznam spremenljivk 

 

1. Starost 

2. Zvrst poslušane glasbe 

3. Elementi skladbe 

4. Poznavanje Mojmirja Sepeta 

5. Poznavanje glasbe Mojmirja Sepeta 

6. Poznavanje skladb Mojmirja Sepeta 

7. Mediji predvajanja skladb 

8. Pogostost slišanja naštetih skladb 

9. Pogostost lastnega predvajanja naštetih skladb 

10. Priljubljenost naštetih skladb 

11. Viktor za življenjsko delo 
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3.5 Metodologija 

 

3.5.1 Raziskovalna metoda 

Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi 

empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

 

3.5.2 Raziskovalni vzorec 

Raziskava temelji na priložnostnem vzorcu 150 naključnih ljudi iz različnih 

koncev Slovenije. V raziskavi nista pomembna niti spol anketiranca niti 

izobrazba, zato so lahko sodelovali vsi.  

Tabela 1: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na 
starostno skupino 

STAROSTNA SKUPINA f f% 

0–30 let 47 31,3 

31–45 let 48 32,0 

46–60 let 33 22,0 

61 let in več 22 14,7 

Skupaj 150 100,0 

 

Anketiranci so razdeljeni v štiri starostne skupine, kot kaže tabela. Največ 

anketirancev je starih med 31 in 45 let, najmanj pa 61 in več. 

Tabela 2: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na zvrst 
najraje poslušane glasbe 

ZVRST POSLUŠANE GLASBE F f% 

Pop 43 28,7 

Rock 36 24,0 

Klasika 7 4,7 

Jazz 6 4,0 

Narodno-zabavna 58 38,7 

Skupaj 150 100,0 

 

Največ anketirancev posluša narodno-zabavno glasbo ter pop in rock, 

najmanj pa klasiko in jazz. 
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Tabela 3: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na 
pomembnost posameznega elementa v skladbi 

NAJPOMEMBNEJŠI ELEMENT F f% 

Melodija 80 53,3 

Besedilo 60 40,0 

Inštrumentacija 10 6,7 

Skupaj 150 100,0 

 

Največ anketirancev je dalo največji pomen melodiji, najmanj pa 

inštumentaciji. 
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3.6 Postopki zbiranja podatkov 

3.6.1 Organizacija zbiranja podatkov 

Podatki so bili zbrani med marcem in majem 2017. Anketiranci so naključni 

mimoidoči. Anketiranje je potekalo po anketarju, in sicer pisno (individualno, 

nevodeno). Anketni vprašalnik smo sestavili glede na informacije, ki smo jih 

želeli pridobiti od anketirancev. 

Primer ankete lahko vidite v PRILOGI 1. 

3.6.2 Vsebinsko-formalne strani vprašalnika 

V anketnemu vprašalniku so prva tri vprašanja objektivna dejstva, saj se 

nanašajo na starost, zvrst poslušane glasbe in pomembnost posameznega 

dejavnika pri skladbi. V nadaljevanju so vprašanja, ki se nanašajo na temo 

magistrskega dela. Vprašanja so zaprtega tipa, le eno vprašanje vsebuje 

ocenjevalno lestvico in možnost po dodatni obrazložitvi. Vprašalnik je 

anonimen.  

3.6.3 Merske karakteristike 

a) Veljavnost 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen skupaj s so-mentorjem, na osnovi 

željenih informacij in dosedanjih spoznanj. 

b) Zanesljivost 

Zanesljivost smo zagotovili z natančnimi navodili, enopomenskimi in 

specifičnimi vprašanji ter z dodatno obrazložitvijo pri vprašanjih, ki so to 

potrebovala. 

c) Objektivnost 

Objektivnost je zagotovljena s prevladujočim zaprtim tipom vprašanj, kjer ni 

omogočeno subjektivno presojanje in dodajanje odgovorov. Pri anketiranju 

smo pazili, da nismo vplivali na anketirance. 
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3.7 Postopki obdelave podatkov 

Podatki so prikazani tabelarično. Uporabili smo absolutne (f) in odstotne 

(f%) frekvenčne porazdelitve. Za preverjanje razlik glede na spol in stopnjo 

izobrazbe smo uporabili neparametrične preizkuse v programu SPSS. Za 

preizkušanje odvisnih zvez med spremenljivkami smo uporabili hi-kvadrat 

χ² preizkus. 
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4 Rezultati obdelave podatkov in njihova interpretacija 

4.1 Poznavanje dejavnosti Mojmirja Sepeta 

 

Tabela 4: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na 
poznavanje Mojmirja Sepeta 

KDO JE MOJMIR SEPE F f% 

Pevec 2 1,3 

Politik 2 1,3 

Skladatelj 146 97,3 

Skupaj 150 100 

 

Večina anketirancev (97,3 %) ve, kdo je Mojmir Sepe in ga pravilno uvršča 

na poklicno področje. Izid se sklada s pričakovanji, saj se Mojmir Sepe 

pogosto pojavlja v medijih. Zaradi visokega deleža poznavanja poklicnega 

področja skladatelja se je analiza razlik glede na starostno skupino, zvrst 

poslušane glasbe ali na element skladbe izkazala kot nepotrebna. 

Na podlagi izidov lahko potrdimo hipotezo H1, da anketiranci vedo, kdo je 

Mojmir Sepe. 

4.2 Poznavanje glasbe Mojmirja Sepeta 

Tabela 5: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na 
poznavanje glasbe Mojmirja Sepeta 

POZNAVANJE GLASBE MOJMIRJA SEPETA f f% 

Da 103 68,7 

Ne 40 26,7 

Me ne zanima 7 4,7 

Skupaj 150 100 

 

Dobri dve tretjini anketirancev (68,7 %) trdi, da pozna glasbo Mojmirja 

Sepeta, slaba tretjina (26,7 %) pa je ne pozna. Približno 4,7 % anketirancev 

pa glasba Mojmirja Sepeta ne zanima. Pričakovali smo višji odstotek v 

poznavanju glasbe ustvarjalca, saj je medijsko izpostavljena oseba, ki je v 

svojem življenju napisala že mnogo zimzelenih popevk. 
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Tabela 6: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
glasbe Mojmirja Sepeta glede na starostno skupino 

               Odgovor 

 

Starostna skupina 

Da Ne Me ne 

zanima 

Skupaj 

0–30 let f 17 23 7 47 

f% 36,2 48,9 14,9 100,0 

31–45 let f 41 7 0 48 

f% 85,4 14,6 0,0 100,0 

46–60 let f 23 10 0 33 

f% 69,7 30,3 0,0 100,0 

61 let in več f 22 0 0 22 

f% 100,0 0,0 0,0 100,0 

Skupaj f 103 40 7 150 

f% 68,7 26,7 4,7 100,0 

 

Glede na starostno skupino obstaja statistično značilna razlika v poznavanju 

glasbe Mojmirja Sepeta (χ² = 51,609 P = 0,000). Glasbo najbolj poznajo 

ljudje, ki so starejši od 61 let, sledijo stari med 31 in 45 let, nato 46–60 let, 

najslabše pa je poznavanje glasbe pri mlajših od 30 let. 

Izidi potrjujejo pričakovanje, da bodo zaradi najbolj aktivnega obdobja 

ustvarjanja Mojmirja Sepeta, ki je bilo v 70. in 80. letih minulega stoletja, 

njegovo glasbo poznali anketiranci, ki so starejši od 60 let. Presenetljivo pa 

anketiranci med 46 in 60 leti slabše poznajo glasbo ustvarjalca kot 

anketiranci med 31 in 45 leti.  
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Tabela 7: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
glasbe Mojmirja Sepeta glede zvrst poslušane glasbe 

               Odgovor 

 

Zvrst glasbe 

Da Ne Me ne 

zanima 

Skupaj 

Pop f 24 16 3 43 

f% 55,8 37,2 7,0 100,0 

Rock f 22 11 3 36 

f% 61,1 30,6 8,3 100,0 

Klasika f 7 0 0 7 

f% 100,0 0 0 100,0 

Jazz f 6 0 0 6 

f% 100,0 0,0 0,0 100,0 

Narodno-

zabavna 

f 44 13 1 58 

f% 75,9 22,4 1,7 100,0 

Skupaj f 103 40 7 150 

f% 68,7 26,7 4,7 100,0 

 

Vsi vprašani, ki so se opredelili k poslušanju jazza in klasike, so odgovorili, 

da poznajo glasbo ustvarjalca, kar je potrdilo naša pričakovanja. Preseneča 

nas dejstvo, da ljudje, ki poslušajo narodno-zabavno glasbo (75,9 %) in rock 

glasbo (61,1 %), bolj poznajo avtorjevo glasbo kot tisti, ki poslušajo pop 

glasbo (55,8 %). Ta rezultat pripisujemo starosti, saj največ starih do 30 let 

posluša pop glasbo, ti pa imajo najslabši odstotek poznavanja ustvarjalčeve 

glasbe. Razlika v poznavanju glasbe Mojmirja Sepeta glede na zvrst 

poslušane glasbe je statistično značilna (χ² = 16,505, P = 0,036). 
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Tabela 8: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
glasbe Mojmirja Sepeta glede na element skladbe 

               Odgovor 

 

Element skladbe 

Da Ne Me ne 

zanima 

Skupaj 

Melodija f 49 26 5 80 

f% 61,3 32,5 6,3 100,0 

Besedilo f 45 14 2 60 

f% 75,0 21,7 3,3 100,0 

Inštrumentacija f 9 1 0 10 

f% 90,0 10,0 0,0 100,0 

Skupaj f 103 40 7 150 

f% 68,7 26,7 4,7 100,0 

 

Med poznavalci glasbe Mojmirja Sepeta in ostalimi ne obstaja statistično 

značilna razlika v oceni pomena elementov skladbe (χ² = 6,111, P = 0,191). 

Potrdila so se pričakovanja, da bo tistim, ki poznajo glasbo ustvarjalca, 

najpomembnejša inštrumentacija (90 %). Njegove skladbe so namreč 

instrumentalno zelo pestre in razgibane. Pokaže se tudi, da anketiranci, ki 

dajo večji poudarek na besedilo, tudi bolje poznajo glasbo ustvarjalca kot 

tisti, ki dajo poudarek le na melodijo. Čeprav Sepe ni nikoli napisal 

nobenega besedila. Menimo, da je razlog v skladbah, kot sta Med iskrenimi 

ljudmi, Zemlja pleše. Za te skladbe anketiranci vedo, da so delo Mojmirja 

Sepeta, ne poznajo pa celotne avtorske ekipe niti ne vedo, da besedilo ni 

njegovo delo. 
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4.3 Prepoznavanje skladb Mojmirja Sepeta 

V tabeli 9 je naštetih petnajst naslovov skladb, ki so bile ponujene v anketi. 

Med njimi je  Mojmir avtor le devetih skladb, ki so označene z *. Anketiranci 

so morali označiti naslove skladb, za katere mislijo, da so delo Mojmirja 

Sepeta. 

Tabela 9: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na 
izbrane skladbe 

NASLOV SKLADBE Izbran Neizbran Skupaj 

f f% f f% f f% 

Brez besed * 49 32,7 101 67,3 150 100,0 

Pegasto dekle 19 12,7 131 87,3 150 100,0 

Pismo za Mary Brown * 20 13,3 130 86,7 150 100,0 

Nora misel  7 4,7 143 95,3 150 100,0 

Glažek vinčka * 9 6,0 141 94,0 150 100,0 

Ta vlak 0 0,0 150 100,0 150 100,0 

Zemlja pleše * 136 90,7 14 9,3 150 100,0 

S teboj * 7 4,7 143 95,3 150 100,0 

Na vrhu nebotičnika 12 8,0 138 92,0 150 100,0 

Moje orglice * 20 13,3 130 86,7 150 100,0 

Silvestrski poljub 1 0,7 149 99,3 150 100,0 

Med iskrenimi ljudmi * 140 93,3 10 6,7 150 100,0 

Ribič, ribič me je ujel * 52 34,7 98 65,3 150 100,0 

Mati, bodiva prijatelja 1 0,7 149 99,3 150 100,0 

Poletna noč *  124 82,7 26 17,3 150 100,0 

 

Po pričakovanjih sta bili najpogosteje pravilno označeni skladbi Med 

iskrenimi ljudmi (93,3 %) in Zemlja pleše (90,7 %). Veliko pravilnih označb 

ima tudi skladba Poletna noč (82,7 %), zelo malo pa skladbi S teboj (4,7 %) 

in Glažek vinčka (6 %). Zanimivo pa je, da je skladba Ribič, ribič me je ujel 

bolj poznana od skladbe Brez besed.  
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4.4 Vidiki poznavanja skladb Mojmirja Sepeta 

4.4.1 Skladba Brez besed 

Tabela 10: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Brez besed glede na starostno skupino 

               Brez besed 

 

Starostna skupina 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

0–30 let f 14 33 47 

f% 29,8 70,2 100,0 

31–45 let f 18 30 48 

f% 37,5 62,5 100,0 

46–60 let f 3 30 33 

f% 9,1 90,9 100,0 

61 let in več f 14 8 22 

f% 63,6 36,4 100,0 

Skupaj f 49 101 150 

f% 32,7 67,3 100,0 

 

V poznavanju skladbe Brez besed glede na starostno skupino obstaja 

statistično značilna razlika (χ² = 19,830, P = 0,000). Skladbo najbolj poznajo 

pripadniki najstarejše starostne skupine (63,6 %). Preseneča nas dejstvo, 

da je v starostni skupini med 46 in 60 let popevko, ki je Jugoslavijo zastopala 

na Evroviziji leta 1966, označilo le 9,1 % anketiranih.  

Anketirance iz omenjene starostne skupine smo povprašali tudi o razlogih 

za nepoznavanje omenjene skladbe. Kot glavni razlog so navedli 

prepričanje, da je avtor popevke Jože Privšek oziroma kdo drug in ne prav 

Mojmir Sepe. Predvidevamo, da je razlog v tem, ker je skladbo izvajala 

Berta Ambrož in ne Majda Sepe, zato je niso povezali z ustvarjalcem. 
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Tabela 11: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Brez besed glede na zvrst poslušane glasbe 

           Brez besed 

 

Zvrst glasbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Pop f 8 35 43 

f% 18,6 81,4 100,0 

Rock f 12 24 36 

f% 33,3 66,7 100,0 

Klasika f 5 2 7 

f% 71,4 28,6 100,0 

Jazz f 6 0 6 

f% 100,0 0,0 100,0 

Narodno-

zabavna 

f 18 40 58 

f% 31,0 69,0 100,0 

Skupaj f 49 101 150 

f% 32,7 67,3 100,0 

 

Med poslušalci različnih zvrsti glasbe obstaja značilna razlika v poznavanju 

skladbe Brez besed (χ² = 22,168, P = 0,000). Vsi anketiranci, ki so se 

opredelili, da poslušajo jazz, so to skladbo pravilno označili, sledijo tisti, ki 

poslušajo klasiko (71,4 %). Tudi tretjina anketirancev, ki posluša rock, 

pozna to skladbo, za njimi pripadniki narodno-zabavne glasbe (31 %). 

Najnižji odstotek (18,6 %) poznavanja popevke Brez besed je med ljudmi, 

ki poslušajo pop glasbo. 

  



45 
 

Tabela 12: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Brez besed glede na element skladbe 

               Brez besed 

 

Element skladbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Melodija f 25 55 80 

f% 31,3 68,8 100,0 

Besedilo f 15 45 60 

f% 25,0 75,0 100,0 

Inštrumentacija f 9 1 10 

f% 90,0 10,0 100,0 

Skupaj f 49 101 150 

f% 32,7 67,3 100,0 

 

Anketiranci, ki so izbrali inštrumentacijo kot najpomembnejši element 

skladbe, tudi dobro poznajo skladbo Brez besed. Sledijo tisti, katerim največ 

pomeni melodija (31,3 %) in tisti, katerim je najpomembnejše besedilo (25 

%). V poznavanju skladbe Brez besed glede na najpomembnejši element 

skladbe obstaja statistično značilna razlika (χ² = 16,182, P = 0,000). 

 

4.4.2 Skladba Pismo za Mary Brown 

Tabela 13: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Pismo za Mary Brown glede na starostno skupino 

        Pismo za Mary Brown 

 

Starostna skupina 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

0–30 let f 5 42 47 

f% 10,6 89,4 100,0 

31–45 let f 3 45 48 

f% 6,3 93,8 100,0 

46–60 let f 6 27 33 

f% 18,2 81,8 100,0 

61 let in več f 5 17 22 

f% 22,7 77,3 100,0 

Skupaj f 20 130 150 

f% 13,3 86,7 100,0 

 

V poznavanju skladbe Pismo za Mary Brown glede na starostno skupino ne 

obstaja statistično značilna razlika (χ² = 8,962, P = 0,176). Omenjeno 

skladbo je pravilno označilo zelo malo anketirancev (13,3 %), saj ta skladba 
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ni izpostavljena v medijih. Najvišji odstotek poznavanja (22,7 %) je pri 

najstarejši starostni skupini, najnižji pa pri skupini 31–45 let (6,3 %).  

 

Tabela 14: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Pismo za Mary Brown glede na zvrst poslušane glasbe 

      Pismo za Mary Brown 

 

Zvrst glasbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Pop f 7 36 43 

f% 16,3 83,7 100,0 

Rock f 1 35 36 

f% 2,8 97,2 100,0 

Klasika f 1 6 7 

f% 14,3 85,7 100,0 

Jazz f 5 1 6 

f% 83,3 16,7 100,0 

Narodno-

zabavna 

f 6 52 58 

f% 10,3 89,7 100,0 

Skupaj f 20 130 150 

f% 13,3 86,7 100,0 

 

Kar 83,3 % anketirancev, ki poslušajo jazz, je odgovorilo pravilno in izbralo 

skladbo, kar je zelo visok odstotek v primerjavi z ostalimi zvrstmi. Tega izida 

nismo pričakovali, saj je skupen odstotek poznavanja skladbe le 13,3 %. 

Zelo malo od povprečja odstopajo anketiranci, ki poslušajo narodno-

zabavno glasbo, klasiko in pop. Najslabše (2,8 %) skladbo poznajo ljudje, 

ki poslušajo rock. V poznavanju omenjene skladbe glede na zvrst 

poslušanje glasbe obstaja statistično značilna razlika (χ² = 22,926, P = 

0,003). 
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Tabela 15: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Pismo za Mary Brown glede na element skladbe 

  Pismo za Mary Brown 

 

Element skladbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Melodija f 9 71 80 

f% 11,3 88,8 100,0 

Besedilo f 6 54 60 

f% 10,0 90,0 100,0 

Inštrumentacija f 4 6 10 

f% 40,0 60,0 100,0 

Skupaj f 19 131 150 

f% 13,3 86,7 100,0 

 

Razlika v poznavanju skladbe Pismo za Mary Brown glede na element 

skladbe ni statistično značilna (χ² = 7,040, P = 0,134). Najvišji odstotek (40 

%) poznavanja je med ljudmi, ki jim največ pomeni inštrumentacija, 

najmanjši (10 %) pa med tistimi, ki jim je najpomembnejše besedilo. 

Predvidevali smo, da bo odstotek ljudi, ki poznajo skladbo, mnogo nižji kot 

pri kateri bolj poznani Sepetovi skladbi. Tako velike razlike pa vseeno nismo 

pričakovali, saj je bila omenjena skladba leta 1976 nagrajena na festivalu 

Slovenska popevka. 

 

4.4.3 Skladba Glažek vinčka 

Tabela 16: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Glažek vinčka glede na starostno skupino 

           Glažek vinčka 

 

Starostna skupina 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

0–30 let f 2 45 47 

f% 4,3 95,7 100,0 

31–45 let f 4 44 48 

f% 8,3 91,7 100,0 

46–60 let f 1 32 33 

f% 3,0 97,0 100,0 

61 let in več f 2 22 22 

f% 9,1 90,9 100,0 

Skupaj f 9 141 150 

f% 6,0 94,0 100,0 
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V poznavanju skladbe, ki sta jo skupaj ustvarila Mojmir in Fran Milčinski 

Ježek z naslovom Glažek vinčka, glede na starostno skupino statistično 

značilna razlika ne obstaja (χ² = 1,646, P = 0,649). Le 6 % vseh vprašanih 

je skladbo označilo za Mojmirjevo delo. Najvišji odstotek (9,1 %) poznavanja 

se kaže v najstarejši starostni skupini, najnižji pa v starostni skupini med 46 

in 60 let (3 %). Razlike med starostnimi skupinami so premajhne, da bi lahko 

trdili, da katera od starostnih skupin najbolje oziroma najslabše pozna 

omenjeno skladbo. 

 

Tabela 17: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Glažek vinčka glede na zvrst poslušane glasbe 

                 Glažek vinčka 

 

Zvrst glasbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Pop f 1 42 43 

f% 2,3 97,7 100,0 

Rock f 1 35 36 

f% 2,8 97,2 100,0 

Klasika f 4 3 7 

f% 59,1 42,9 100,0 

Jazz f 2 4 6 

f% 33,3 66,7 100,0 

Narodno-

zabavna 

f 1 57 58 

f% 1,7 98,3 100,0 

Skupaj f 9 141 150 

f% 6,0 94,0 100,0 

 

Med vsemi vprašanimi je najvišji delež poznavanja skladbe Glažek vinčka 

med poslušalci klasične glasbe (59,1 %). Sledijo jim tisti, ki poslušajo jazz 

(33,3 %), ostale tri zvrsti pa imajo zelo podoben rezultat poznavanja 

omenjene skladbe. Rock 2,8 %, pop 2,3 % in narodno-zabavna 1,7 %. V 

poznavanju skladbe glede na zvrst poslušane glasbe obstaja statistično 

značilna razlika (χ² = 22,150,  P = 0,000). 
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Tabela 18: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Glažek vinčka glede na element skladbe 

  Glažek vinčka 

 

Element skladbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Melodija f 4 76 80 

f% 5,0 95,0 100,0 

Besedilo f 1 59 60 

f% 1,7 98,3 100,0 

Inštrumentacija f 4 6 10 

f% 40,0 60,0 100,0 

Skupaj f 9 141 150 

f% 6,0 94,0 100,0 

 

Pravilna označitev skladbe Glažek vinčka je glede na pomen posameznega 

dejavnika v skladbi statistično značilna (χ² = 12,696, P = 0,002). Najvišji 

odstotek pravilnih označb prihaja od ljudi, ki dajo poudarek na 

inštrumentaciji (40 %), sledi melodija (5 %) in nato še besedilo (1,7 %).   

 

Zaradi zelo nizkega odstotka pravilnih izbir smo anketirancem zastavili 

dodatno vprašanje o skladbi, in sicer kdo bi naj bil avtor skladbe. Zanimivo 

je, da jih je ogromno mislilo, da je skladba v celoti delo Frana Milčinskega 

Ježka, ki je skladbo tudi izvajal. Niso vedeli, da je Mojmir uglasbil to skladbo. 

To potrjuje ugotovitve, da ljudje zelo slabo poznajo avtorje skladb in da 

poslušalcem ostane v spominu samo izvajalec, skratka tisti, ki je medijsko 

najpogosteje plasiran. 
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4.4.4 Skladba Zemlja pleše 

Tabela 19: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Zemlja pleše glede na starostno skupino 

           Zemlja pleše 

 

Starostna skupina 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

0–30 let f 43 4 47 

f% 91,5 8,5 100,0 

31–45 let f 45 3 48 

f% 93,8 6,3 100,0 

46–60 let f 30 3 33 

f% 90,9 9,1 100,0 

61 let in več f 18 4 22 

f% 81,8 18,2 100,0 

Skupaj f 136 14 150 

f% 90,7 9,3 100,0 

 

Potrdilo se je pričakovanje, da bo skladba v večini primerov pravilno 

označena kot delo Mojmirja Sepeta, saj je ravno ta skladba redno 

predvajana po medijih in izvajana na najrazličnejših koncertih. V največjem 

odstotku so jo pravilno označili ljudje, stari med 31 in 45 let (93,8 %). Zelo 

malo so zaostajali tudi tisti v najmlajši starostni skupini (91,5 %), sledili so 

iz starostne skupine od 46 do 60 let (90,9 %), z najmanj pravilnimi oznakami 

pa so bili v najstarejši starostni skupini (81,8 %). Za omenjeno skladbo glede 

na starostno skupino statistično značilna razlika ne obstaja (χ² = 2,282, P = 

0,516). 
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Tabela 20: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Zemlja pleše glede na zvrst poslušane glasbe 

                 Zemlja pleše 

 

Zvrst glasbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Pop f 43 0 43 

f% 100,0 0,0 100,0 

Rock f 34 2 36 

f% 94,4 5,6 100,0 

Klasika f 7 0 7 

f% 100,0 0,0 100,0 

Jazz f 6 0 6 

f% 100,0 0,0 100,0 

Narodno-

zabavna 

f 46 12 58 

f% 79,3 20,7 100,0 

Skupaj f 136 14 150 

f% 90,7 9,3 100,0 

 

V poznavanju skladbe Zemlja pleše obstaja statistično značilna razlika 

glede na zvrst poslušanje glasbe (χ² = 18,468, P = 0,001). Vsi, ki poslušajo 

pop, klasiko in jazz, so pravilno ugotovili avtorja. Tudi anketiranci, ki so 

izbrali zvrst rock, so s 94,4 % označili pravilno. Anketiranci, ki poslušajo 

narodno-zabavno glasbo, so avtorstvo skladbe večinoma pravilno 

prepoznali (79,3 %), vendar v nižjem deležu glede na poslušalce ostalih 

zvrsti. 

 

Tabela 21: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Zemlja pleše glede na element skladbe 

           Zemlja pleše 

 

Element skladbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Melodija f 67 13 80 

f% 83,8 16,3 100,0 

Besedilo f 59 1 60 

f% 98,3 1,7 100,0 

Inštrumentacija f 10 0 10 

f% 100,0 0,0 100,0 

Skupaj f 136 14 150 

f% 90,7 9,3 100,0 

 



52 
 

Med poznavalci skladbe obstaja statistično značilna razlika glede na 

anketirančev pomen elementa skladbe (χ² = 11,876, P = 0,003). Vsi 

anketiranci, ki so izbrali kot najpomembnejši element inštrumentacijo, so 

pravilno prepoznali avtorja skladbe. Glede na zelo razgibano 

inštrumentacijo je rezultat pričakovan. Skladbo so pravilno prepoznali tudi 

tisti, ki so za najpomembnejši element izbrali besedilo (98,3 %). Najnižji 

delež pravilnih odgovorov pa so imeli anketiranci, ki jim je najpomembnejši 

element melodija (83,8 %).   

 

4.4.5 Skladba S teboj 

Tabela 22: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe S teboj glede na starostno skupino 

           S teboj 

 

Starostna skupina 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

0–30 let f 6 41 47 

f% 12,8 87,2 100,0 

31–45 let f 1 47 48 

f% 2,1 97,9 100,0 

46–60 let f 0 33 33 

f% 0,0 100,0 100,0 

61 let in več f 0 22 22 

f% 0,0 100,0 100,0 

Skupaj f 7 143 150 

f% 4,7 95,3 100,0 

 

Najmanjši delež poznavanja skladbe zasledimo med anketiranci, starejšimi 

od 46 let. Medtem ko mlajši poslušalci skladbo S teboj bolje poznajo.  

Menimo, da je razlog za takšen izid poznavanje istoimenske skladbe 

skupine Modrijani, ki pa ni priredba skladbe S teboj, ki sta jo ustvarila Mojmir 

Sepe in Elza Budau. Za poznavanje omenjene skladbe glede na starostno 

skupino obstaja statistično značilna razlika (χ² = 10,953, P = 0,012). 
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Tabela 23: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe S teboj glede na zvrst poslušane glasbe 

                 S teboj 

 

Zvrst glasbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Pop f 0 43 43 

f% 0,0 100,0 100,0 

Rock f 0 36 36 

f% 0,0 100,0 100,0 

Klasika f 2 5 7 

f% 28,6 71,4 100,0 

Jazz f 5 1 6 

f% 83,3 16,7 100,0 

Narodno-

zabavna 

f 0 58 58 

f% 0,0 100,0 100,0 

Skupaj f 7 143 150 

f% 4,7 95,3 100,0 

 

Ponovno opazimo najvišji odstotek poznavanja skladbe med anketiranci, ki 

poslušajo jazz glasbo (83,3 %). Skladbo pozna tudi slaba tretjina (28,6 %) 

poslušalcev klasične glasbe, sploh pa je ne poznajo poslušalci ostalih treh 

zvrsti. V poznavanju skladbe S teboj glede na zvrst poslušane glasbe 

obstaja statistično značilna razlika (χ² = 42,792, P = 0,000). 

Tabela 24: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe S teboj glede na element skladbe 

           S teboj 

 

Element skladbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Melodija f 2 78 80 

f% 2,5 97,5 100,0 

Besedilo f 0 60 60 

f% 0,0 100,0 100,0 

Inštrumentacija f 5 5 10 

f% 50,0 50,0 100,0 

Skupaj f 7 143 150 

f% 4,7 95,3 100,0 

 

Poznavanje skladbe S teboj glede na pomen elementa skladbe je statistično 

značilno  (χ² = 24,006, P = 0,000). Polovica tistih, ki jim je najpomembnejši 

element v skladbi inštrumentacija, je skladbo izbrala za delo Mojmirja 
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Sepeta. Med tistimi, ki jim je najpomembnejši element melodija, je odstotek 

zelo nizek (2,5 %). Nihče med anketiranci, ki so za najpomembnejši element 

izbrali besedilo, ne pozna omenjene skladbe. 

 

Skladbo pozna le 4,7 % vprašanih, a smo jo v vprašalnik uvrstili, ker je to 

avtorjeva najljubša skladba. Iz rezultatov je razvidno, da jo poznajo ljudje, 

ki poslušajo predvsem jazz in se spoznajo na inštrumentacijo. Ta ugotovitev 

se sklada s trditvijo avtorja, ki pravi, da je to skladba, ki nima pretirano 

razgibane melodije, vendar inštrumentacija in aranžma naredita skladbo. 

 

4.4.6 Skladba Moje orglice 

Tabela 25: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Moje orglice glede na starostno skupino 

           Moje orglice 

 

Starostna skupina 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

0–30 let f 7 40 47 

f% 14,9 85,1 100,0 

31–45 let f 7 41 48 

f% 14,6 85,4 100,0 

46–60 let f 3 30 33 

f% 9,1 90,9 100,0 

61 let in več f 3 19 22 

f% 13,6 86,4 100,0 

Skupaj f 20 130 150 

f% 13,3 86,4 100,0 

 

Pri poznavanju skladbe Moje orglice glede na starostno skupino ne obstaja 

statistično značilna razlika (χ² = 0,730, P = 0,866). Najvišji odstotek 

poznavanja je med anketiranci, ki pripadajo starostni skupini do 30 let (14,9 

%), zelo podoben odstotek ima tudi skupina med 31. in 45. letom starosti 

(14,6 %). Sledijo anketiranci, starejši od 61 let (13,6 %), najnižji delež 

poznavanja pa je v starostni skupini med 46 in 60 let (9,1 %). Presenetljivo 

je, da skladbo kot delo Mojmirja Sepeta pozna samo 13,3 % vprašanih, 

čeprav je bila ta skladba nagrajena s prvo nagrado občinstva na festivalu 

Slovenska popevka leta 1978. 
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Tabela 26: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Moje orglice glede na zvrst poslušane glasbe 

                 Moje orglice 

 

Zvrst glasbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Pop f 4 39 43 

f% 9,3 90,7 100,0 

Rock f 3 33 36 

f% 8,3 91,7 100,0 

Klasika f 2 5 7 

f% 28,6 71,4 100,0 

Jazz f 6 0 6 

f% 100,0 0,0 100,0 

Narodnozabavna f 5 53 58 

f% 8,6 91,4 100,0 

Skupaj f 20 130 150 

f% 13,3 86,7 100,0 

 

V poznavanju omenjene skladbe glede na zvrst poslušane glasbe ne 

obstaja statistično značilna razlika (χ² = 2,516, P = 0,642). Izkaže pa se, da 

anketiranci, ki poslušajo jazz, praviloma najbolje poznajo skladbe in njihove 

avtorje. Tudi tokrat so vsi poslušalci jazz glasbe odgovorili pravilno in 

skladbo Moje orglice izbrali za delo Mojmirja Sepeta. Glede na to, da so pri 

ostalih skladbah anketiranci, ki poslušajo klasično glasbo, imeli visok 

odstotek pravilnih odgovorov, nas je presenetilo, da je v tem primeru samo 

28,6 % anketirancev odgovorilo pravilno. Med poslušalci ostalih treh zvrsti 

ugotavljamo zelo podoben odstotek pravilnih odgovorov.  
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Tabela 27: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Moje orglice glede na element skladbe 

         Moje orglice  

 

Element skladbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Melodija f 8 72 80 

f% 10,0 90,0 100,0 

Besedilo f 6 54 60 

f% 10,0 90,0 100,0 

Inštrumentacija f 6 4 10 

f% 60,0 40,0 100,0 

Skupaj f 20 130 150 

f% 13,3 86,7 100,0 

 

Za skladbo, ki sta jo skupaj ustvarila Fran Milčinski Ježek in Mojmir Sepe, 

obstaja statistično značilna razlika v poznavanju skladbe glede na element 

skladbe (χ² = 13,319, P = 0,001). Skladbo najbolj poznajo anketiranci, ki jim 

je najpomembnejši element skladbe inštrumentacija (60 %). Le 10 % 

anketirancev, ki jim je najpomembnejše besedilo ali melodija, prepozna 

skladbo kot delo Mojmirja Sepeta. 

 

4.4.7 Skladba Med iskrenimi ljudmi 

Tabela 28: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Med iskrenimi ljudmi glede na starostno skupino 

           Med iskrenimi ljudmi 

 

Starostna skupina 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

0–30 let f 40 7 47 

f% 85,1 14,9 100,0 

31–45 let f 46 2 48 

f% 95,8 4,2 100,0 

46–60 let f 32 1 33 

f% 97,0 3,0 100,0 

61 let in več f 22 0 22 

f% 100,0 0,0 100,0 

Skupaj f 140 10 150 

f% 93,3 6,7 100,0 
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V poznavanju skladbe Med iskrenimi ljudmi glede na starostno skupino 

obstaja statistično značilna razlika (χ² = 8,328, P = 0,040). Pri najstarejši 

starostni skupini je odstotek poznavanja najvišji (100 %), pri najmlajši 

starostni skupini pa najnižji (85,1 %).  Gledano v celoti, skladbo pozna in ve, 

da je avtor Mojmir Sepe, dobrih 93 %. 

Tabela 29: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Med iskrenimi ljudmi glede na zvrst poslušane glasbe 

          Med iskrenimi ljudmi 

 

Zvrst glasbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Pop f 39 4 43 

f% 90,7 9,3 100,0 

Rock f 32 4 36 

f% 88,9 11,1 100,0 

Klasika f 7 0 7 

f% 100,0 0,0 100,0 

Jazz f 6 0 6 

f% 100,0 0,0 100,0 

Narodno-zabavna f 56 2 58 

f% 96,6 3,4 100,0 

Skupaj f 140 10 150 

f% 93,3 6,7 100,0 

 

V poznavanju skladbe Med iskrenimi ljudmi glede na zvrst poslušane glasbe 

ne obstaja statistično značilna razlika (χ² = 8,328, P = 0,040). Vsi, ki 

poslušajo klasiko in jazz, poznajo omenjeno skladbo kot Sepetovo delo. 

Zelo visok odstotek poznavanja skladbe (96,6 %)  je med tistimi anketiranci, 

ki poslušajo narodno-zabavno glasbo. Med poslušalci pop glasbe skladbo 

prepozna 90,7 % anketirancev, med poslušalci rock glasbe pa 88,9 %. 
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Tabela 30: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Med iskrenimi ljudmi glede na element skladbe 

         Med iskrenimi ljudmi  

 

Element skladbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Melodija f 75 5 80 

f% 93,7 6,3 100,0 

Besedilo f 56 4 60 

f% 93,3 6,7 100,0 

Inštrumentacija f 9 1 10 

f% 90,0 10,0 100,0 

Skupaj f 140 10 150 

f% 93,3 6,7 100,0 

 

Med anketiranci, ki jim je najpomembnejši element skladbe melodija in 

tistimi, ki jim je najpomembnejše besedilo, ne opazimo razlik.  Pričakovali 

pa smo večjo razliko v prid tistim, ki jim je najpomembnejši element skladbe 

besedilo. Omenjena popevka namreč slovi ravno po svojem besedilu. Glede 

na izide analiz prejšnjih skladb pa je element inštrumentacija v tem primeru 

nižji. Razlika v poznavanju skladbe Med iskrenimi ljudmi glede na element 

skladbe ni statistično značilna (χ² = 0,179, P = 0,914).  

4.4.8 Skladba Ribič, ribič me je ujel 

Tabela 31: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Ribič, ribič me je ujel glede na starostno skupino 

           Ribič, ribič me je ujel 

 

Starostna skupina 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

0–30 let f 9 38 47 

f% 19,1 80,9 100,0 

31–45 let f 19 29 48 

f% 39,6 60,4 100,0 

46–60 let f 15 18 33 

f% 45,5 54,5 100,0 

61 let in več f 9 13 22 

f% 40,9 59,1 100,0 

Skupaj f 52 98 150 

f% 34,7 65,3 100,0 
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V poznavanju skladbe Ribič, ribič me je ujel glede na starostno skupino 

obstaja statistično značilna razlika (χ² = 8,015, P = 0,046). Poznavanje 

omenjene skladbe je dokaj dobro, saj skladbo pozna kar 34,7 % vprašanih, 

kar je v primerjavi s poznavanjem prej naštetih skladb dober izid. Najbolje 

skladbo poznajo anketiranci, stari med 46 in 60 let (45,5 %). Sledijo tisti v 

najstarejši starostni skupini (40,9 %) in anketiranci, stari med 31 in 45 let. V 

najmlajši starostni skupini pa je odstotek poznavanja najnižji (19,1 %). 

Menimo, da je najvišji delež poznavanja skladbe med anketiranci, starimi 

več kot 46 let, posledica dejstva, da je bila skladba predstavljena leta 1978.  

Tabela 32: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Ribič, ribič me je ujel glede na zvrst poslušane glasbe 

          Ribič, ribič me je ujel 

 

Zvrst glasbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Pop f 10 33 43 

f% 23,3 76,7 100,0 

Rock f 9 27 36 

f% 25,0 75,0 100,0 

Klasika f 3 4 7 

f% 42,9 57,1 100,0 

Jazz f 5 1 6 

f% 83,3 16,7 100,0 

Narodno-zabavna f 25 33 58 

f% 43,1 56,9 100,0 

Skupaj f 52 98 150 

f% 34,7 65,3 100,0 

 

V poznavanju skladbe Ribič, ribič me je ujel glede na zvrst poslušane glasbe 

obstaja statistično značilna razlika (χ² = 12,212, P = 0,016). Najbolje skladbo 

poznajo anketiranci, ki poslušajo jazz glasbo (83,3 %), medtem ko skladbo 

najslabše poznajo anketiranci, ki poslušajo pop glasbo. 
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Tabela 33: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Ribič, ribič me je ujel glede na element skladbe 

         Ribič, ribič me je ujel 

 

Element skladbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Melodija f 20 60 80 

f% 25,0 75,0 100,0 

Besedilo f 27 33 60 

f% 45,0 55,0 100,0 

Inštrumentacija f 5 5 10 

f% 50,0 50,0 100,0 

Skupaj f 52 98 150 

f% 34,7 65,3 100,0 

 

Znova se pokaže, da je poznavanje skladbe najvišje med anketiranci, ki jim 

je najpomembnejši element skladbe inštrumentacija. Takih je 50 %. Glede 

na elemente skladbe je delež poznavanja skladbe najnižji (25 %) pri 

anketirancih, ki jim največ pomeni melodija. Za skladbo Ribič, ribič me je 

ujel glede na element skladbe obstaja statistično značilna razlika (χ² = 

6,194, P = 0,027).  

4.4.9 Skladba Poletna noč 

Tabela 34: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Poletna noč glede na starostno skupino 

           Poletna noč 

 

Starostna skupina 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

0–30 let f 27 20 47 

f% 57,4 42,6 100,0 

31–45 let f 44 4 48 

f% 91,7 8,3 100,0 

46–60 let f 31 2 33 

f% 93,9 6,1 100,0 

61 let in več f 22 0 22 

f% 100,0 0,0 100,0 

Skupaj f 124 26 150 

f% 82,7 17,3 100,0 

 

V poznavanju skladbe Poletna noč glede na starostno skupino obstaja 

statistično značilna razlika (χ² = 31,604, P = 0,000). Poletno noč je pravilno 
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označilo kot Sepetovo skladbo kar 82,7 % vprašanih. Zanimivo je, da 

odstotek poznavanja skladbe s starostno skupino narašča. Menimo, da je 

razlog v tem, da je bila skladba predstavljena že leta 1964 na festivalu 

Slovenska popevka. V najmlajši starostni skupini prepozna to skladbo 57,4 

% anketirancev. V naslednjih dveh starostnih skupinah je odstotek 

poznavanja že bistveno višji (91,7 % in 93,9 %). V najstarejši starostni 

skupini pa vsi vprašani poznajo omenjeno skladbo. 

Tabela 35: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Poletna noč glede na zvrst poslušane glasbe 

                   Poletna noč 

 

Zvrst glasbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Pop f 29 14 43 

f% 67,4 32,6 100,0 

Rock f 31 5 36 

f% 86,1 12,9 100,0 

Klasika f 6 1 7 

f% 85,7 14,3 100,0 

Jazz f 6 0 6 

f% 100,0 0,0 100,0 

Narodno-zabavna f 52 6 58 

f% 89,7 10,3 100,0 

Skupaj f 124 26 150 

f% 82,7 17,3 100,0 

 

Tudi na primeru skladbe Poletna noč je poznavanje skladbe najboljše pri 

anketirancih, ki poslušajo jazz. Skladbo prav tako pozna 89,7 % 

anketirancev, ki poslušajo narodno-zabavno glasbo in 86,1 % tistih, ki 

prisegajo na rock glasbo. Najnižji delež poznavanja (67,4 %) imajo 

anketiranci, ki poslušajo pop. V poznavanju popevke Poletna noč glede na 

zvrst poslušane glasbe obstaja  statistično značilna razlika (χ² = 10,739, P 

= 0,030). 
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Tabela 36: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v poznavanju 
skladbe Poletna noč glede na element skladbe 

         Poletna noč 

 

Element skladbe 

Poznam Ne 

poznam 

Skupaj 

Melodija f 59 21 80 

f% 73,8 26,2 100,0 

Besedilo f 56 4 60 

f% 93,3 6,7 100,0 

Inštrumentacija f 9 1 10 

f% 90,0 10,0 100,0 

Skupaj f 124 26 150 

f% 82,7 17,3 100,0 

 

Popevka Poletna noč je dobila naziv »himna slovenske popevke«. Glede 

na to, da je poznavanje skladbe zelo dobro, opazimo veliko razliko v 

poznavanju med tistimi anketiranci, katerim je najpomembnejši element 

skladbe besedilo (93,3 %) in tistimi, katerim je le-to melodija (73,8 %). V 

poznavanju omenjene skladbe glede na pomen elementa obstaja statistično 

značilna razlika (χ² = 10,342, P = 0,006). 

Na podlagi izidov lahko potrdimo hipotezo H2, ki pravi, da anketiranci 

poznajo Sepetove najbolj znane skladbe, ki so Poletna noč, Med iskrenimi 

ljudmi in Zemlja pleše. 

V primerjavi s poznavanjem ostalih skladb smo presenečeni nad 

poznavanjem skladbe Ribič, ribič me je ujel, medtem ko poznavanje skladbe 

Brez besed ni doseglo naših pričakovanj, saj jo pozna le 32,7 % vprašanih. 

To ocenjujemo kot slabo poznavanje, glede na to, da je to skladba, ki je 

Jugoslavijo predstavljala na festivalu za pesem Evrovizije leta 1966. 

 

4.5 Predvajanje skladb v različnih medijih 

Anketiranci so pri tem vprašanju morali odgovoriti, kje slišijo naštete skladbe 

Mojmirja Sepeta. Odgovarjali so za vsako skladbo posebej, lahko pa so 

izbrali eno od naštetih možnosti. Možnost odgovarjanja so imeli med tremi 

najbolj znanimi skladbami ustvarjalca. To so skladbe Zemlja pleše, Med 
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iskrenimi ljudmi in Poletna noč. Dodali smo tudi skladbo Pridi, dala ti bom 

cvet, ki ni tako prepoznavna kot prve tri.  

Tabela 37: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev glede na 
medij, kjer slišijo naštete skladbe 

       NASLOV SKLADBE 

 

MEDIJ 

Zemlja 

pleše 

Med 

iskrenimi 

ljudmi 

Poletna 

noč 

Pridi, 

dala ti 

bom cvet 

Radio f 75 75 80 69 

f% 50,0 50,0 53,3 46,0 

TV f 37 38 35 20 

f% 24,7 25,3 23,3 13,3 

Internet f 11 10 11 11 

f% 7,3 6,7 7,3 7,3 

Koncerti f 22 21 14 18 

f% 14,7 14,0 9,3 12,0 

Nikjer f 5 6 10 32 

f% 3,3 4,0 6,7 21,3 

Skupaj f 150 150 150 150 

f% 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Večina vprašanih najbolj znane skladbe sliši preko radijskih valov (od 50,0 

% do 53,3 %), sledi televizija (od 23,3 % do 25,3 %), nato koncerti (med 9,3 

% in 14,7 %). Najmanj pogosto te skladbe slišijo po spletu. Ko govorimo o 

najbolj znanih skladbah ustvarjalca, je le malo tistih anketirancev, ki trdijo, 

da skladb ne slišijo nikjer. Le pri skladbi Pridi, dala ti bom cvet je ta delež 

nekoliko višji (21,3 %). Iz rezultatov lahko razberemo, da je radio medij, ki 

predvaja največ Sepetove glasbe. 

Na podlagi izidov lahko potrdimo hipotezo H3, ki pravi, da najbolj znane 

skladbe Mojmirja Sepeta anketiranci največkrat slišijo na radiu.  

V nadaljevanju je predstavljena še pogostost slišanja najbolj znanih 

Sepetovih skladb. Anketiranci so za naštete skladbe označili, kako pogosto 

jih slišijo. 
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Tabela 38: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v pogostosti 

slišanja naštetih skladb 

       NASLOV SKLADBE 

 

POGOSTOST 

Zemlja 

pleše 

Med 

iskrenimi 

ljudmi 

Poletna 

noč 

Pridi, 

dala ti 

bom cvet 

Nikoli f 5 6 9 37 

f% 3,3 4,0 6,0 24,7 

Redko 

(1 x/teden) 

f 35 37 39 59 

f% 23,3 24,7 26,0 39,3 

Občasno 

(2–5 x/teden) 

f 90 83 88 53 

f% 60,0 55,3 58,7 35,3 

Pogosto 

(Vsak dan) 

f 19 24 14 1 

f% 12,7 16,0 9,3 0,7 

Zelo pogosto 

(Večkrat dnevno) 

f 1 0 0 0 

f% 0,7 0,0 0,0 0,0 

Skupaj f 150 150 150 150 

f% 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Skladbe Zemlja pleše, Med iskrenimi ljudmi in Poletna noč anketiranci v 

večini slišijo občasno. Nekateri trdijo, da te skladbe slišijo pogosto ali redko. 

Zelo malo je takšnih, ki omenjenih skladb ne slišijo nikoli. Pri skladbi Pridi, 

dala ti bom cvet so rezultati slabši v primerjavi s prvimi tremi. Približno enak 

odstotek anketirancev skladbo sliši redko in občasno. Skoraj četrtina je tudi 

tistih, ki je ne slišijo nikoli (24,7 %). Opažamo, da anketiranci najbolj znane 

skladbe Mojmirja Sepeta večinoma slišijo nekajkrat tedensko.  

Izide smo želeli primerjati tudi z analizami predvajanja skladb, ki smo jih 

nameravali pridobiti iz združenja SAZAS. Žal pa smo naleteli na številne 

ovire, ki so analize preprečile. Za analize bi potrebovali le podatke o 

predvajanju izbranih skladb, ki pa nam jih SAZAS ni želel posredovati, 

sklicujoč se na potrebo po odobritvi prošnje s strani vseh organov 

združenja. Odgovorili so tudi, da bi za odobritev zahtevali občutno finančno 

nadomestilo, česar si žal nismo mogli privoščiti. Ne glede na vse naše 

prošnje in pritiske z več strani smo ostali neuslišani, tako da smo se bili 

primorani zadovoljiti z analizami rezultatov našega dela. 
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4.6 Pogostost samoiniciativnega predvajanja skladb 

Anketiranci so za vsako pesem posebej morali odgovoriti, kako pogosto si 

posamezno skladbo predvajajo sami. 

Tabela 39: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v pogostosti 
predvajanja naštetih skladb 

       NASLOV SKLADBE 

 

POGOSTOST 

Zemlja 

pleše 

Med 

iskrenimi 

ljudmi 

Poletna 

noč 

Pridi, 

dala ti 

bom cvet 

Nikoli f 61 69 65 77 

f% 40,7 44,7 43,3 51,3 

Redko 

(1 x/teden) 

f 39 34 32 39 

f% 26,0 22,7 21,3 26,0 

Občasno 

(2–5 x/teden) 

f 43 36 45 27 

f% 28,7 24,0 30,0 18,0 

Pogosto 

(Vsak dan) 

f 4 9 5 6 

f% 2,7 6,0 3,3 4,0 

Zelo pogosto 

(Večkrat dnevno) 

f 3 4 3 1 

f% 2,0 2,7 2,0 0,7 

Skupaj f 150 150 150 150 

f% 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Več kot 40 % vprašanih si nikoli ne predvaja nobene od naštetih skladb. 

Dobrih 20 % je takšnih, ki si zavrtijo naštete skladbe enkrat tedensko. 

Približno enak odstotek je tistih, ki si skladbo predvajajo občasno. Zelo malo 

je tistih, ki si skladbo predvajajo vsak dan. Skladba, ki si jo anketiranci 

najbolj redno predvajajo, je skladba Med iskrenimi ljudmi. Približno 6 % 

anketirancev je odgovorilo, da si skladbo predvaja vsak dan, nekateri tudi 

večkrat dnevno. Popevke Pridi, dala ti bom cvet si nikoli ne predvaja 51,3 

% anketirancev, jih pa je nekaj, ki si skladbo predvaja vsakodnevno. 

Ponovno se je pokazalo, da so skladbe Zemlja pleše, Med iskrenimi ljudmi 

in Poletna noč tri Sepetove skladbe, ki si jih glede na izide anketiranci 

najpogosteje predvajajo. Takšen izid potrdi pravilno izbiro treh najbolj 

poznanih Sepetovih skladb v naši raziskavi. 

Na podlagi rezultatov lahko ovržemo hipotezo H4, ki pravi, da si najbolj 

znane skladbe Mojmirja Sepeta anketiranci predvajajo občasno, saj se je 

izkazalo, da si večina anketirancev skladb ne predvaja nikoli. Glede na 
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povprečje predvajanja skladb lahko trdimo, da si anketiranci najbolj znane 

skladbe Mojmirja Sepeta predvajajo redko. 

V nadaljevanju je predstavljena lestvica po priljubljenosti med skladbami 

Zemlja pleše, Med iskrenimi ljudmi, Poletna noč in Pridi, dala ti bom cvet. 

Vsak anketiranec je moral narediti svojo lestvico in označiti od 1 do 4 

naštete skladbe po priljubljenosti. 

  

4.7 Priljubljenost skladb Mojmirja Sepeta 

Tabela 40: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) o razvrstitvi skladb po 
priljubljenosti 

 

Skladbo Zemlja pleše je 34 % anketirancev postavilo na 1. mesto po 

priljubljenosti, 22 % na drugo, 32,7 % na tretje in 11,3 % na zadnje mesto. 

Poletna noč je najljubša skladba 14,7 % vprašanim, 42,7 % anketirancev je 

skladbo označilo za drugo najpriljubljenejšo, 34,7 % za tretjo in 8 % za 

četrto. Popevko Med iskrenimi ljudmi je na prvo mesto po priljubljenosti 

postavilo največ (47,3 %) vprašanih, na drugo 27,3 %, na tretje 18 % in na 

zadnje 7,3 %. Še zadnja skladba je Pridi, dala ti bom cvet, ki je med vsemi 

najmanj priljubljena.  

Iz rezultatov razberemo, da je med ljudmi najbolj priljubljena Sepetova 

skladba Med iskrenimi ljudmi. Sledi skladba Zemlja pleše, nato skladbi 

Poletna noč in Pridi, dala ti bom cvet z oceno 3,56. V nadaljevanju smo 

preverili, ali obstajajo razlike o razvrstitvi posamezne skladbe glede na 

starostno skupino, zvrst poslušane glasbe in element skladbe. 

  

  Naslov skladbe 

 

Mesto 

Zemlja pleše Poletna noč Med iskrenimi 

ljudmi 

Pridi, dala ti 

bom cvet 

f f% f f f f% f f% 

1. mesto 51 34,0, 22 14,7 71 47,3 7 4,7 

2. mesto 33 22,0 64 42,7 42 27,3 12 8,0 

3. mesto 49 32,7 52 34,7 27 18,0 22 14,7 

4. mesto 17 11,3 12 8,0 11 7,3 109 72,7 

Skupaj 150 100,0 150 100,0 150 100,0 150 100,0 



67 
 

4.7.1 Skladba Zemlja pleše 

Tabela 41: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) v razvrstitvi skladbe Zemlja 
pleše po priljubljenosti glede na starostno skupino 

             Zemlja pleše 

 

Starostna skupina 

1.  

mesto 

2.  

mesto 

3.  

mesto 

4.  

mesto 

Skupaj 

0–30 let f 28 6 9 4 47 

f% 59,6 12,8 19,1 8,5 100,0 

31–45 let f 11 19 17 1 48 

f% 22,9 39,6 35,4 2,1 100,0 

46–60 let f 7 4 13 9 33 

f% 21,2 12,1 39,4 27,3 100,0 

61 let in več f 5 4 10 3 22 

f% 22,7 18,2 45,5 13,6 100,0 

Skupaj f 51 33 49 17 150 

f% 34,0 22,0 32,7 11,3 100,0 

 

V razvrstitvi skladbe Zemlja pleše po priljubljenosti glede na starostno 

skupino obstaja statistično značilna razlika (χ² = 37,439, P = 0,000). Kar 

59,6 % mladih je popevko Zemlja pleše označilo za najbolj priljubljeno 

Sepetovo skladbo. Anketiranci, stari med 46 in 60 let, so to skladbo postavili 

na četrto mesto po priljubljenosti z najvišjim odstotkom (27,3 %). V starostni 

skupini med 31 in 45 let je najmanj (2,1 %) takšnih, ki jim je ta skladba 

zadnja po priljubljenosti. Višji odstotek ljudi je skladbo označilo za 3. 

najpriljubljenejšo (32,7 %) kot za 2. (22 %). Pričakovali smo, da bo to 

skladba, ki bo najbolj priljubljena Sepetova skladba, saj ima izmed vseh 

največ preoblek, ki so danes še kako aktualne. 
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Tabela 42: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v razvrstitvi 
skladbe Zemlja pleše po priljubljenosti glede na zvrst poslušane glasbe 

             Zemlja pleše 

 

Zvrst glasbe 

1.  

mesto 

2.  

mesto 

3.  

mesto 

4.  

mesto 

Skupaj 

Pop f 22 10 10 1 43 

f% 51,2 23,3 23,3 2,3 100,0 

Rock f 14 8 10 4 36 

f% 38,9 22,2 27,8 11,1 100,0 

Klasika f 0 3 2 2 7 

f% 0,0 42,9 28,6 28,6 100,0 

Jazz f 2 1 3 0 6 

f% 33,3 16,7 50,0 0,0 100,0 

Narodno-

zabavna 

f 13 11 24 10 58 

f% 22,4 19,0 41,4 17,2 100,0 

Skupaj f 51 33 49 17 150 

f% 34,0 22,0 32,7 11,3 100,0 

 

Tisti, ki so se opredelili, da poslušajo pop, so skladbo Zemlja pleše označili 

za najljubšo. Na 2. mesto po priljubljenosti so jo postavili tisti anketiranci, ki 

poslušajo klasiko. Polovica anketirancev, ki poslušajo jazz, je to skladbo 

uvrstila na 3. mesto po priljubljenosti. Iz rezultatov razberemo, da je skladba 

najbolj všeč poslušalcem, ki poslušajo pop. Višji delež priljubljenosti skladbe 

smo pričakovali od poslušalcev, ki poslušajo narodno-zabavno glasbo, saj 

je to skladba, ki jo izvajajo tudi na veselicah, kjer igrajo narodno--zabavni 

ansambli. V razvrstitvi omenjene skladbe glede na zvrst poslušane glasbe 

obstaja statistično značilna razlika. (χ² = 24,373, P = 0,018) 
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Tabela 43: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v razvrstitvi 
skladbe Zemlja pleše po priljubljenosti glede na element skladbe 

             Zemlja pleše 

 

Element skladbe 

1.  

mesto 

2.  

mesto 

3.  

mesto 

4.  

mesto 

Skupaj 

Melodija f 26 16 28 10 80 

f% 32,5 20,0 35,0 12,5 100,0 

Besedilo f 22 15 18 5 60 

f% 36,7 25,0 30,0 8,3 100,0 

Inštrumentacija f 3 2 3 2 10 

f% 30,0 20,0 30,0 20,0 100,0 

Skupaj f 51 33 49 17 150 

f% 34,0 22,0 32,7 11,3 100,0 

 

V razvrstitvi skladbe Zemlja pleše glede na element skladbe ne obstaja 

statistično značilna razlika (χ² = 2,073, P = 0,913). Vsi rezultati, ne glede na 

pomen posameznega dejavnika, so zelo podobni skupnim rezultatom 

omenjene skladbe. Odstopanja so v povprečju 3 % v vsako smer, kar 

pomeni, da priljubljenost posameznega dejavnika v skladbi ne vpliva na 

razvrstitev skladbe po priljubljenosti. 

4.7.2 Skladba Poletna noč 

Tabela 44: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v razvrstitvi 
skladbe Poletna noč po priljubljenosti glede na starostno skupino 

             Poletna noč 

 

Starostna skupina 

1.  

mesto 

2.  

mesto 

3.  

mesto 

4.  

mesto 

Skupaj 

0–30 let f 4 18 23 2 47 

f% 8,5 38,3 48,9 4,3 100,0 

31–45 let f 14 11 20 3 48 

f% 29,2 22,9 41,7 6,3 100,0 

46–60 let f 2 24 7 0 33 

f% 6,1 72,7 21,2 0,0 100,0 

61 let in več f 2 11 2 7 22 

f% 9,1 50,0 9,1 31,8 100,0 

Skupaj f 22 64 52 12 150 

f% 14,7 42,7 34,7 8,0 100,0 

 

Za razvrstitev skladbe Poletna noč glede na starostno skupino obstaja 

statistično značilna razlika (χ² = 47,277, P = 0,000). V nobeni od starostnih 



70 
 

skupin skladbe niso v največjem deležu postavili na prvo mesto. V skupini 

do 30 leta so jo z največ glasovi (48,9 %) postavili na 3. mesto, na isto mesto 

so jo postavili tudi v skupini med 31 in 45 let (41,7 %). Anketiranci, starejši 

od 46 let, to skladbo postavljajo na 2. mesto po priljubljenosti. V starostni 

skupini med 46 in 60 let je najbolj priljubljena med 72,7 % anketirancev, 

medtem ko je v najstarejši starostni skupini med polovico anketiranih. Sodeč 

po rezultatih, je popevka bolj všeč starejšim generacijam kot mlajšim.  

Tabela 45: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v razvrstitvi 
skladbe Poletna noč po priljubljenosti glede na zvrst poslušane glasbe 

             Poletna noč 

 

Zvrst glasbe 

1.  

mesto 

2.  

mesto 

3.  

mesto 

4.  

mesto 

Skupaj 

Pop f 5 18 18 2 43 

f% 11,6 41,9 41,9 4,7 100,0 

Rock f 3 15 17 1 36 

f% 8,3 41,7 47,2 2,8 100,0 

Klasika f 4 1 2 0 7 

f% 57,1 14,3 28,6 0,0 100,0 

Jazz f 2 2 2 0 6 

f% 33,3 33,3 33,3 0,0 100,0 

Narodno-

zabavna 

f 8 18 13 9 58 

f% 13,8 48,3 22,4 15,5 100,0 

Skupaj f 22 64 52 12 150 

f% 14,7 42,7 34,7 8,0 100,0 

 

Anketiranci, ki poslušajo pop glasbo, so skladbo v enakem deležu (41,9 %)  

postavili  med 2. in 3. mestom po priljubljenosti. Tisti, ki poslušajo rock 

glasbo, so skladbo  v 47,2 % postavili na 3. mesto. Za najbolj priljubljeno v 

57,1 % deležu so jo izbrali anketiranci, ki poslušajo klasično glasbo. Tretjini 

poslušalcev jazz glasbe je Poletna noč najljubša Sepetova skladba. Enak 

odstotek je tudi tistih, katerim je skladba na drugem oziroma tretjem mestu 

po priljubljenosti. Največ (48,3 %) anketirancev, ki poslušajo narodno-

zabavno glasbo, je skladbo izbralo za drugo najpriljubljenejšo skladbo 

ustvarjalca. Razvrstitev skladbe Poletna noč glede na zvrst poslušane 

glasbe je statistično značilna (χ² = 22,479, P = 0,032). Glede na rezultat 

lahko zaključimo, da je ta skladba najbolj všeč ljudem, ki poslušajo klasično 

glasbo. 
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Tabela 46: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v razvrstitvi 
skladbe Poletna noč po priljubljenosti glede na element skladbe 

             Poletna noč 

 

Element skladbe 

1.  

mesto 

2.  

mesto 

3.  

mesto 

4.  

mesto 

Skupaj 

Melodija f 15 34 29 2 80 

f% 18,8 42,5 36,3 2,5 100,0 

Besedilo f 2 28 20 10 60 

f% 3,3 46,7 33,3 16,7 100,0 

Inštrumentacija f 5 2 3 0 10 

f% 50,0 20,0 30,0 0,0 100,0 

Skupaj f 22 64 52 12 150 

f% 14,7 42,7 34,7 8,0 100,0 

 

Razvrstitev skladbe Poletna noč po priljubljenosti glede na element skladbe 

je statistično značilna (χ² = 25,609, P = 0,000). Anketiranci, ki jim je 

najpomembnejši element skladbe inštrumentacija, so skladbo s 50 % 

deležem označili za najbolj priljubljeno. Anketiranci, ki dajo poudarek na 

besedilo, so skladbo označili kot 2. najpriljubljenejšo Sepetovo skladbo s 

46,7 %. Z večino (42,5 %) glasov so jo na isto mesto po priljubljenosti 

postavili tudi tisti anketiranci, ki dajo poudarek na melodijo. Večje 

odstopanje opazimo le pri izbiri najpriljubljenejše skladbe pri anketirancih, 

ki jim je najpomembnejši element v skladbi inštrumentacija. Kar polovica teh 

je skladbo izbralo za najpriljubljenejšo, medtem ko je med vsemi anketiranci 

ta odstotek le 14,7 %. 
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4.7.3 Skladba Med iskrenimi ljudmi 

Tabela 47: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v razvrstitvi 
skladbe Med iskrenimi ljudmi po priljubljenosti glede na starostno skupino 

        Med iskrenimi ljudmi 

 

Starostna skupina 

1.  

mesto 

2.  

mesto 

3.  

mesto 

4.  

mesto 

Skupaj 

0–30 let f 14 19 12 2 47 

f% 29,8 40,4 25,5 4,3 100,0 

31–45 let f 51 13 9 5 48 

f% 43,8 27,1 18,8 10,4 100,0 

46–60 let f 24 5 1 3 33 

f% 72,7 15,2 3,0 9,1 100,0 

61 let in več f 12 4 5 1 22 

f% 54,5 18,2 22,7 4,5 100,0 

Skupaj f 71 42 27 11 150 

f% 47,3 27,3 18,0 7,3 100,0 

 

V razvrstitvi omenjene skladbe po priljubljenosti glede na starostno skupino 

obstaja statistično značilna razlika (χ² = 22,775, P =0,007). V najmlajši 

starostni skupini so popevko postavili na drugo mesto po priljubljenosti v 

40,4 % odgovorov. V ostalih treh skupinah so skladbo v večini označili za 

najpriljubljenejšo Sepetovo skladbo. Glede na rezultate ankete lahko 

sklenemo, da je to ustvarjalčeva skladba, ki je najbolj všeč večini vprašanim, 

starejšim od 31 let in še starejšim od 46 let. 
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Tabela 48: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v razvrstitvi 
skladbe Med iskrenimi ljudmi po priljubljenosti glede na zvrst poslušane 

glasbe 

          Med iskrenimi ljudmi 

 

Zvrst glasbe 

1.  

mesto 

2.  

mesto 

3.  

mesto 

4.  

mesto 

Skupaj 

Pop f 16 12 12 3 43 

f% 37,2 27,9 27,9 7,0 100,0 

Rock f 19 13 4 0 36 

f% 52,8 36,1 11,1 0,0 100,0 

Klasika f 3 3 1 0 7 

f% 42,9 42,9 14,3 0,0 100,0 

Jazz f 1 3 1 1 6 

f% 16,7 50,0 16,7 16,7 100,0 

Narodno-zabavna f 32 10 9 7 58 

f% 55,2 17,2 15,5 12,1 100,0 

Skupaj f 71 441 27 11 150 

f% 47,3 27,3 18,0 7,3 100,0 

 

V priljubljenosti popevke Med iskrenimi ljudmi po priljubljenosti, glede na 

zvrst poslušane glasbe, obstaja tendenca (χ² = 20,101, P = 0,065), da bo 

skladba najbolj všeč anketirancem, ki poslušajo rock in narodno-zabavno 

glasbo. Tisti, ki poslušajo jazz, so jo z največ glasovi označili za drugo 

najboljšo skladbo po priljubljenosti. Pri anketirancih, ki poslušajo klasiko, je 

takih 42,9 %. Iz rezultatov lahko razberemo, da je ta skladba najbolj 

priljubljena Sepetova skladba pri poslušalcih vseh zvrsti glasbe, razen pri 

tistih, ki poslušajo jazz. 
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Tabela 49: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v razvrstitvi 
skladbe Med iskrenimi ljudmi po priljubljenosti glede na element skladbe 

          Med iskrenimi ljudmi 

 

Element skladbe 

1.  

mesto 

2.  

mesto 

3.  

mesto 

4.  

mesto 

Skupaj 

Melodija f 38 24 12 6 80 

f% 47,5 30,0 15,0 7,5 100,0 

Besedilo f 32 11 13 4 60 

f% 53,3 18,3 21,7 6,7 100,0 

Inštrumentacija f 1 6 2 1 10 

f% 10,0 60,0 20,0 10,0 100,0 

Skupaj f 71 41 27 11 150 

f% 47,3 27,3 18,0 7,3 100,0 

 

Tudi pri razvrstitvi skladbe po priljubljenosti glede na element skladbe se 

pojavi tendenca (χ² = 10,906, P = 0,091). Tisti anketiranci, ki jim je 

najpomembnejši element skladbe melodija, so skladbo označili za 

najpriljubljenejšo v 47,5 %. Prav tako so izbrali omenjeno skladbo tisti, ki jim 

je najpomembnejši element v skladbi besedilo (53,3 %). Anketiranci, 

katerim je najpomembnejši element inštrumentacija, pa so skladbo v 60 % 

označili za drugo najljubšo ustvarjalčevo skladbo. 

V anketi je bilo mogoče utemeljiti, zakaj so se anketiranci odločili za takšno 

razvrstitev skladb. Pri teh, ki so za najljubšo Sepetovo skladbo izbrali 

skladbo Med iskrenimi ljudmi, je večina zapisala, da je to zaradi besedila, ki 

ima vsebino in pomen ter se lahko vsak poistoveti z njim. 
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4.7.4 Skladba Pridi, dala ti bom cvet 

Tabela 50: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v razvrstitvi 
skladbe Pridi, dala ti bom cvet po priljubljenosti glede na starostno skupino 

         Pridi, dala ti bom cvet 

 

Starostna skupina 

1.  

mesto 

2.  

mesto 

3.  

mesto 

4.  

mesto 

Skupaj 

0–30 let f 2 4 3 38 47 

f% 7,3 8,5 6,4 80,9 100,0 

31–45 let f 2 5 2 39 48 

f% 4,2 10,4 4,2 81,9 100,0 

46–60 let f 0 0 12 21 33 

f% 0,0 0,0 36,4 63,6 100,0 

61 let in več f 3 3 5 11 22 

f% 13,6 13,6 22,7 50,0 100,0 

Skupaj f 7 12 22 109 150 

f% 4,7 8,0 14,7 72,7 100,0 

 

Razlika v priljubljenosti skladbe Pridi, dala ti bom cvet  glede na starostno 

skupino je statistično značilna (χ² = 31,113, P = 0,000). Anketiranci vseh 

starostnih skupin so to skladbo postavili na četrto mesto po priljubljenosti. 

Najnižji delež anketirancev, ki so skladbo označili za najmanj priljubljeno, 

najdemo v starostni skupini 61 let in več. 

Tabela 51: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v razvrstitvi 
skladbe Pridi, dala ti bom cvet po priljubljenosti glede na zvrst poslušane 

glasbe 

         Pridi, dala ti bom cvet 

 

Zvrst glasbe 

1.  

mesto 

2.  

mesto 

3.  

mesto 

4.  

mesto 

Skupaj 

Pop f 1 3 3 36 43 

f% 2,3 7,0 7,0 83,7 100,0 

Rock f 0 0 5 31 36 

f% 0,0 0,0 13,9 86,1 100,0 

Klasika f 0 0 2 5 7 

f% 0,0 0,0 28,6 71,4 100,0 

Jazz f 1 0 0 5 6 

f% 16,7 0,0 0,0 83,3 100,0 

Narodno-zabavna f 5 9 12 32 58 

f% 8,6 15,5 20,7 55,2 100,0 

Skupaj f 7 12 22 109 150 

f% 4,7 8,0 14,7 72,7 100,0 
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Poslušalci vseh glasbenih zvrsti so skladbo Pridi, dala ti bom cvet označili 

kot najmanj priljubljeno skladbo med vsemi naštetimi. Anketiranci, ki 

poslušajo rock glasbo, so jo za najmanj priljubljeno izbrali v najvišjem deležu 

(86,1 %). Opažamo tudi, da je skladba še najbolj všeč anketirancem, ki 

poslušajo narodno-zabavno glasbo, saj je bil odstotek pri njih še najvišji pri 

višjih mestih in najnižji pri zadnjem. V razvrstitvi po priljubljenosti skladbe 

Pridi, dala ti bom cvet glede na zvrst poslušane glasbe obstaja statistično 

značilna razlika (χ² = 28,607, P = 0,005).  

Tabela 52: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v razvrstitvi 
skladbe Pridi, dala ti bom cvet po priljubljenosti glede na element skladbe 

         Pridi, dala ti bom cvet 

 

Element skladbe 

1.  

mesto 

2.  

mesto 

3.  

mesto 

4.  

mesto 

Skupaj 

Melodija f 2 6 11 61 80 

f% 2,5 7,5 13,8 76,3 100,0 

Besedilo f 4 6 9 41 60 

f% 6,7 10,0 15,0 68,3 100,0 

Inštrumentacija f 1 0 2 7 10 

f% 10,0 0,0 20,0 70,0 100,0 

Skupaj f 7 12 22 109 150 

f% 4,7 8,0 14,7 72,7 100,0 

 

V razvrstitvi skladbe po priljubljenosti glede na element skladbe ni 

statistično značilne razlike (χ² = 4,317, P = 0,634). Ponovno je večina 

anketirancev, ne glede na privrženost elementu skladbe, le-to postavila na 

četrto mesto. Anketiranci, katerim je najpomembnejši element melodija, so 

skladbo na  četrto mesto po priljubljenosti postavili s 76,3 %. Tisti, katerim 

je najpomembnejše besedilo, so jo na zadnje mesto postavili v 68,3 % 

odgovorov. Anketirancem, ki jim je najbolj pomembna inštrumentacija, pa 

so jo na četrto mesto postavili s 70 %. 

Da bodo anketiranci v večini označili skladbo za najmanj priljubljeno med 

naštetimi, smo sicer pričakovali, saj smo jo tudi uvrstili v anketo kot skladbo, 

ki je manj poznana od ostalih treh, vendar smo mislili, da razlika med njimi 

ne bo tako očitna. Ker se je izkazalo, da je razlika med priljubljenostjo skladb 

zelo velika, smo želeli izvedeti, zakaj so jo anketiranci postavili na zadnje 
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mesto. Zato smo nekatere anketirance vprašali, zakaj so to storili. Zelo 

veliko mlajših anketirancev je odgovorilo, da skladbe sploh ne pozna. 

Nekateri so jo bežno poznali, poznali samo po naslovu, čeprav je to skladba, 

ki je Jugoslavijo zastopala na Evrovizii.  

Na podlagi izidov lahko potrdimo hipotezo H5, ki pravi, da je 

najpriljubljenejša skladba med mladimi Zemlja pleše, med starejšimi pa Med 

iskrenimi ljudmi. 

 

4.8 Viktor za življenjsko delo 

V anketo smo dodali tudi vprašanje, s katerim smo ugotavljali, ali anketiranci 

vedo za nagrade, ki jih je avtor prejel. Zanimala nas je predvsem nagrada 

Viktor za življenjsko delo, ki je medijsko najbolj izpostavljena. 

Tabela 53: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v vedenju o 
prejetju Viktorja za življenjsko delo 

Prejetje Viktorja za življenjsko delo f f% 

Da 90 60,0 

Ne 0 0,0 

Ne vem 60 40,0 

Skupaj 150 100,0 

 

Nad izidi smo zelo presenečeni, saj so v celoti ovrgli naša pričakovanja, da 

večina vprašanih o nagradi ne bo vedela ničesar. Kar 60 % anketirancev je 

pravilno odgovorilo, da je Mojmir že prejel Viktorja za življenjsko delo. 

Presenetilo nas je dejstvo, da nihče od anketiranih ni odgovoril z ne. Vsi 

ostali so odgovorili z odgovorom ne vem (40 %). Četudi  bi vsi, ki so 

odgovorili z odgovorom ne vem, trdili, da ustvarjalec še ni prejel Viktorja za 

življenjsko delo, bi bil rezultat še vedno presenetljiv. Izkazalo se je, da je 

omenjena nagrada medijsko zelo izpostavljena, saj večina ljudi pozna 

nagrajence. 
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Tabela 54: Števila (f) in strukturni odstotki (f%) anketirancev v vedenju o 
prejetju Viktorja za življenjsko delo glede na starostno skupino 

         Odgovor 

 

Starostna skupina 

Da Ne Ne 

vem 

Skupaj 

0–30 let f 18 0 29 47 

f% 38,3 0,0 61,7 100,0 

31–45 let f 35 0 12 48 

f% 72,9 0,0 27,1 100,0 

46–60 let f 19 0 14 33 

f% 57,6 0,0 42,4 100,0 

61 let in več f 18 0 4 22 

f% 81,8 0,0 18,2 100,0 

Skupaj f 90 0 60 150 

f% 60,0 0,0 40,0 100,0 

 

Poznavanje dejstva, da je ustvarjalec že prejel Viktorja za življenjsko delo 

glede na starostno skupino je statistično značilno (χ² = 17,425, P = 0,001). 

Pripadniki najmlajše starostne skupine so najmanj seznanjeni o nagradi, saj 

so pravilno odgovorili le v 38,3 % deležu. Pripadniki starostne skupine med 

31 in 45 let so pravilno odgovorili z 72,9 %, tisti, ki pripadajo starostni skupini 

med 46 in 60 let, s 57,6 % in tisti, ki pripadajo najstarejši starostni skupini, 

z 81,8 %.  

Ta izid ponovno pokaže, da so pripadniki najstarejše starostne skupine 

najbolj seznanjeni z delom Mojmirja Sepeta. 
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5 SKLEP 

 

Mojmir Sepe je vsestranski glasbenik in ena ključnih osebnosti 20. stoletja 

na področju popularne glasbe. Je skladatelj, aranžer, dirigent, trobentač, 

pianist, urednik v pokoju ter človek, ki je skupaj s svojo ženo Majdo 

sooblikoval slovensko popevko. Ustvaril je nemalo zimzelenih popevk, kot 

so Med iskrenimi ljudmi, Zemlja pleše, Poletna noč, Brez besed, Moje 

orglice, Ribič, ribič me je ujel in mnoge druge. V svojem življenju je sodeloval 

z vsemi vidnejšimi avtorji in izvajalci. Svoja dela je predstavljal po različnih 

festivalih in zanje žel uspeh za uspehom. V svojem življenju pa ni pisal le 

popevk, vendar se je ukvarjal tudi z resnejšo, inštrumentalno glasbo, pisal 

je tudi scensko glasbo in glasbo za risanke. Zelo veliko je prispeval tudi na 

področju šansona. V svojih zrelih letih je prejel tudi nekaj odlikovanj, kot so 

Viktor za življenjsko delo, nagrada društva slovenskih skladateljev in 

odlikovanje s strani takratnega predsednika države za zasluge. 

V nadaljevanju smo izvedli tudi raziskavo o poznavanju in poslušanju 

njegovih skladb med naključnimi mimoidočimi. Skozi raziskavo smo si 

odgovorili na mnoga vprašanja o prepoznavanju njegovih skladb in o 

priljubljenosti le-teh med različnimi generacijami.  

Za potrebe raziskave smo si zastavili pet raziskovalnih hipotez. Raziskava 

je potrdila kar štiri hipoteze, in sicer da anketiranci vedo, kdo je Mojmir Sepe, 

da poznajo njegove najbolj znane skladbe, da jih največkrat slišijo na radiu 

in da je med mladimi najbolj priljubljena skladba Zemlja pleše, med 

starejšimi pa Med iskrenimi ljudmi. Ovrgli smo le hipotezo, ki pravi, da si 

najbolj znane skladbe ustvarjalca anketiranci predvajajo občasno, saj so 

nam izidi pokazali, da si anketiranci omenjene skladbe predvajajo redko. 

Iz rezultatov je razvidno, da ljudje poznajo Mojmirja Sepeta, da njegovo 

glasbo bolje poznajo starejši kot mladi, najbolj pa tisti, ki poslušajo jazz in 

klasično glasbo. Kot smo predvidevali, so njegove najbolj poznane skladbe 

Med iskrenimi ljudmi, Zemlja pleše in Poletna noč. Med mladimi je najbolj 

priljubljena skladba Zemlja pleše, med starejšimi pa Med iskrenimi ljudmi. 

Njegova dela se najpogosteje predvajajo na radiu v povprečju 2–5 x 
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tedensko. Tega podatka nismo mogli dokazati z uradnimi podatki o 

predvajanju njegovih skladb, saj nam na združenju SAZAS niso želeli dati 

podatkov o predvajanju. 

Skozi magistrsko nalogo sem se mnogo naučil o ustvarjalcu. Do njega sedaj 

gojim še večje spoštovanje. Ustvarjalec je zelo cenjen tudi med Slovenci 

nasploh, predvsem med glasbeniki in izvajalci zabavne glasbe. Kako tudi 

ne, saj je v svojem življenju ustvaril več kot 400 avtorskih skladb in več kot 

500 priredb, za najrazličnejše zasedbe. O njegovi priljubljenosti pričajo tudi 

najrazličnejši koncerti, ki so bili izvedeni njemu v čast. Na njih so nastopila 

vsa pomembna imena zabavne glasbe, kot so Elda Viler, Oto Pestner, Darja 

Švajger, Lado Leskovar, Nuša Derenda, Irena Vrčkovnik in ostali.  

Upam, da bo magistrsko delo v pomoč tudi ostalim, ki bodo raziskovali 

življenje in delo Mojmirja Sepeta, njegovo glasbo in odnos ljudi do nje.  
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7 PRILOGE 

PRILOGA 1 

ANKETA: Poznavanje in poslušanje skladb Mojmirja Sepeta 

 

Pozdravljeni, 

sem Gregor Sotošek, študent programa Glasbena pedagogika na Pedagoški fakulteti v 

Mariboru. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Poznavanje in poslušanje skladb 

Mojmirja Sepeta. Namen raziskave je ugotoviti, kako ljudje različnih starosti poznajo 

skladbe Mojmirja Sepeta in kje jo slišijo. 

Prosim, da si vzamete nekaj časa in odgovorite na spodnja vprašanja. Anketa je anonimna. 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem! 

 

1. Zapišite vašo starost v letih:  _____________ 

 

2. Katero zvrst glasbe najraje poslušate? (obkrožite odgovor) 

POP ROCK  KLASIKA JAZZ  NARODNO-ZABAVNA 

 

3. Kaj vam je pri posamezni skladbi najpomembneje? (obkrožite le en odgovor) 

MELODIJA BESEDILO INŠTRUMENTACIJA 

 

4. Kdo je Mojmir Sepe? (obkrožite le en odgovor) 

PEVEC  POLITIK SKLADATELJ  IGRALEC 

 

5. Ali poznate glasbo Mojmirja Sepeta? (obkrožite odgovor) 

DA  NE  ME NE ZANIMA 

 

6. V tabeli obkrožite naslove skladb, ki so po vašem mnenju delo Mojmirja Sepeta.  

BREZ BESED PEGASTO DEKLE 
PISMO ZA MARY 

BROWN 

NORA MISEL GLAŽEK VINČKA TA VLAK 

ZEMLJA PLEŠE S TEBOJ 
NA VRHU 

NEBOTIČNIKA 
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MOJE ORGLICE SILVESTRSKI POLJUB 
MED ISKRENIMI 

LJUDMI 

RIBIČ, RIBIČ ME JE 

UJEL 

MATI BODIVA 

PRIJATELJA 
POLETNA NOČ 

 

7. Kje največkrat slišite naštete skladbe Mojmirja Sepeta? (s križcem označite ustrezne 

možnosti, za vsako skladbo izberi samo en medij) 

 RADIO TV INTERNET KONCERTI NIKJER 

ZEMLJA PLEŠE      

MED ISKRENIMI 
LJUDMI 

     

POLETNA NOČ      

PRIDI, DALA TI BOM 
CVET 

     

  

8. Kako pogosto slišite naštete skladbe? (s križcem označite ustrezne možnosti, za vsako 

skladbo izberi samo eno od možnosti pogostosti) 

 NIKOLI 
 

REDKO 
(1 x/teden) 

OBČASNO 
(2-5 x/teden) 

POGOSTO 
(Vsak dan) 

ZELO 
POGOSTO 
(večkrat dnevno) 

ZEMLJA PLEŠE      

MED ISKRENIMI 
LJUDMI 

     

POLETNA NOČ      

PRIDI, DALA TI BOM 
CVET 

     

 

9. Kako pogosto si predvajate naštete skladbe (s križcem označite ustrezne možnosti, za vsako 

skladbo izberi samo eno od možnosti pogostosti) 

 NIKOLI 
 

REDKO 
(1 x/teden) 

OBČASNO 

(2–5 x/teden) 

POGOSTO 
(Vsak dan) 

ZELO 
POGOSTO 
(večkrat dnevno) 

ZEMLJA PLEŠE      

MED ISKRENIMI 
LJUDMI 

     

POLETNA NOČ      

PRIDI, DALA TI BOM 
CVET 
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10. Katere skladbe Mojmirja Sepeta so vam najljubše? Razvrstite skladbe po 

priljubljenosti od 1 (mi je najbolj všeč) do 4 (mi je najmanj všeč) tako, da v celico 

pred skladbo vpišete številko med 1 in 4. 

Rang Pesem 

 ZEMLJA PLEŠE 

 POLETNA NOČ 

 MED ISKRENIMI LJUDMI 

 PRIDI, DALA TI BOM CVET 

Zakaj ste kot najljubšo  pesem izbrali prav to pesem: (kratko zapišite obrazložitev) 

 

 

 

 

11. Ali je Mojmir Sepe že prejel Viktorja za življenjsko delo? (obkrožite odgovor) 

DA  NE  Ne vem 
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PRILOGA 2  

Tabela 55: PRILOGA 2 – Seznam popevk in šansonov 

NASLOV PISEC BESEDILA IZVAJALEC 

ABECEDA LJUBEZNI MIROSLAV KOŠUTA SISTEM 

BALADA O KRČMARICI ERVIN FRITZ LADO LESKOVAR 

BELA VILA TONE PAVČEK 
JANKO ROPRET IN 

META MOČNIK 

BELE LADJE GREGOR STRNIŠA 
MAJDA SEPE IN NINO 

ROBIČ VETER 

BIL JE SOLDAT SMILJAN ROZMAN 
ALENKA PINTERIČ IN 

MAJDA SEPE 

BILO JE POLETJE ELZA BUDAU MAJDA SEPE 

BOLJ KO LJUBIM, VEČ 

IMAM 
DUŠAN VELKAVRH OTO PESTNER 

BOTER DUŠAN VELKAVRH DIDTKA HABERL 

BREZ BESED, SANS UN 

MOT 

ELZA BUDAU, SONJA 

LOVRENČIČ (v 

francoščini) 

BERTA AMBROŽ, 

MAVRICA, SONJA 

LOVRENČIČ & SES 

AMIS, BELE VRANE, 

KATRINAS  

CIGANSKA NARICALKA FRAN MILČINSKI JEŽEK MAJDA SEPE 

COPRNICA JANEZ MENART MAJDA SEPE 

ČAROVNIŠKA TONE PAVČEK ANIKA HORVAT 

ČE NAŠ OČA NE BI TAK 

PILI (ŠMARNICA) 
SREČKO NIEDORFER ALENKA PINTERIČ 

ČE ŽIVIŠ 
ELZA BUDAU, DUŠAN 

VELKAVRH 

ALENKA GODEC, ELDA 

VILER 

ČOVIK ČE GA VIŠE NI 
DANIEL LEVSKI (v 

hrvaščini) 
MAJDA SEPE 

ČRNI KLAVIR GREGOR STRNIŠA JELKA CVETEŽAR 

ČUK DUŠAN VELKAVRH DITKA HABERL 

DAN IN NOČ ERVIN FRITZ 
BISERA IN SENKA 

VELETANLIĆ 

DAN ZAMAN DUŠAN VELKAVRH MAJDA SEPE 

DANES  MAJDA SEPE 

DEKLE NA OBALI MIROSLAV KOŠUTA ELDA VILER 

DENITRO DI ME DUŠAN VELKAVRH GIANNI NAZZARO 

DOBER DAN MAMA 

HELENA 
DUŠAN VELKAVRH BRACO KOREN 
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DOLIN ZELENEGA 

ZLATA 
DUŠAN VELKAVRH JANKO ROPRET 

DOMIŠLJAVI MESEC ALENKA ŠTEBE ANIKA HORVAT 

DREVESA, DREVESA GREGOR STRNIŠA BETI JURKOVIČ 

DREVO TONE PAVČEK 
MAJDA SEPE, ANIKA 

HORVAT 

DRSALIŠČE GREGOR STRNIŠA MAJDA SEPE 

DVA BRATA ERVIN FRITZ 
NINO RIBIČ IN IVO 

ROBIČ 

ELIZABTA MOJA 

LJUBICA 
IGOR TORKAR JANKO ROPRET 

FANT TONE PAVČEK JANKO ROPRET 

FANT IZ NAŠE ULICE SMILJAN ROZMAN IRENA KOHONT 

FEMME FATALE 

(USODNA ŽENSKA) 
ERVIN FRITZ MAJDA SEPE 

GLAŽEK VINČKA FRAN MILČINSKI JEŽEK 

LADO LESKOVAR, 

NONET BRDA 

DOBROVO 

GOBICE GREGOR STRNIŠA ALENKA PINTERIČ 

GOSTJA, VEN A MI 

MOUJER 

DUŠAN VELKAVRH, 

ANGEL RENE (v 

španščini) 

JANEZ BONČINA BENČ 

IN MLADI LEVI, MOREY 

JAIME 

GRDA GUGALNICA TONE PAVČEK LADO LESKOVAR 

GREGORINO IGOR TORKAR MAJDA SEPE 

HVALA MAMA BRANKO ŠÖMEN  MAJDA SEPE 

IDI SLOBODNO STOJŠIĆ DANČUO ŽARKO 

INFARKT ERVIN FRITZ 
MARJANA DERŽAJ IN 

DITKA HABERL 

IRENA IGOR TORKAR 
OLIVER ANTAUER, IVO 

MOJZER 

IŠČEM DOBREGA 

PRIJATELJA 
DUŠAN VELKAVERH BRACO KOREN 

IZPOVED, VALLOMAS 

BRANKO ŠÖMEN, IVAN 

BRADANY, BRANKO 

ŠÖMEN 

MAJDA SEPE, ZSULZSA 

CSERHATI, BIG BAND 

RTV SLOVENIJA IN 

NUŠA DERENDA 

JAZ SEM ZATE GOZD BRANKO ŠÖMEN ALENKA PINTERIČ 

JAZ TIH SEM KOT 

VEČER 
BRANKO ŠÖMEN 

MARJETKA – NECA 

FALK 

JUTRI DUŠAN VELKAVERH MAJDA SEPE 

KAD SE VRATIM DOMA J. FIAMENGO IVO PATTIERA 

KADAR BOŠ ŠLA EVGEN JURIČ LADO LESKOVAR 
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KADAR TE ZAVRNE 

BARSKA PUNCA 
BRANKO ŠÖMEN MAJDA SEPE 

KAJ JE KDO SANJAL TONE PAVČEK META MOČNIK 

KAJ JE TA LJUBEZEN BRANKO ŠÖMEN MAJDA SEPE 

KAJ NAJ TI REČEM BRANKO ŠÖMEN  METKA ŠTOK 

KAKO DIŠI TONE PAVČEK LADO LESKOVAR 

KAKOR BELA SNEŽINKA GREGOR STRNIŠA STANE MANCINI 

KAKŠNA PESEM, 

TAKŠNA PESEM 
BRANKO ŠÖMEN MAJDA SEPE 

KAR NAENKRAT JE TU ANASTAZUJA BROSCHE 
ANIKA HORVAT IN BIG 

BAND RTV SLOVENIJA 

KAŽU DA TE VOLIM JA DUŠAN VELKAVERH RADOJKA ŠVERKO 

KDO DELA NOČ DUŠAN VELKAVERH 
LADO LESKOVAR, 

URBAN SOBAN 

KJE JE DEŽELA GREGOR STRNIŠA RAFKO IRGOLIČ 

KJE JE TISTA TRAVA BRANKO ŠÖMEN MAJDA SEPE 

KJER SE NASNEH 

KONČA, SO NEAR AND 

YET SO FAR 

DUŠAN VELKAVERH, 

NORMAN NEWELL 

EDVIN FLISER, GILLIES 

STUART IN STRUNE 

KO GRE TVOJA POT OD 

TOD, GOOD TIME GIRL 

FRAN MILČINSKI JEŽEK, 

DAVID CHARHAM 

MARJANA DERŽAJ, 

GLAMOURPUSS, ANIKA 

HORVAT 

KO SVA SKUPAJ SMILJAN ROZMAN ALENKA PINTERIČ 

KOLIKO DEKLET SEM ŽE 

KDAJ LJUBIL 
SREČKO GOLOB IVO MOJZER 

KOLODVORSKA 

RESTAVRACIJA 
LOJZE KRAKAR ALENKA PINTERIČ 

KRAJ MENE LEZI ASTA ZNIDARČIČ 
MAJDA SEPE, VITA 

MAVRIČ 

KRALJICA NOČI JASMINKA ČUPČIČ MAJDA SEPE 

LADJA IZ PAPIRJA ELZA BUDAU 
MAJDA SEPE IN BELE 

VRANE, MAJDA SEPE 

LJUBAV JE PRSTEN DUŠAN VELKAVERH MARINKO MLAČIĆ 

LJUBEZEN JANEZ MENART 
MAJDA SEPE, ARSEN 

DEDIĆ 

LJUBI, LJUBI, LJUBI DUŠAN VELKAVERH 
EVA SRŠEN, IRENA 

VRČKOVNIK 

LJUBLJANA PRAZNUJE SVETLANA MAKAROVIČ MAJDA SEPE 

LJUBLJANSKE ULICE, 

MEINE STADT 

DUŠAN VELKAVERH, 

GERT HALBACH (v 

nemščini) 

MAJDA SEPE, FRANK 

SHOEBELL IN STRUNE 
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MAK V POLJU, MAK U 

POLJU 

MIROSLAV KOŠUTA, 

ARSEN DEDIĆ 

MOJAN KODRIČ, IVO 

ROBIĆ 

MALI OGLAS, EL 

ENCUENTRO 

BRANKO ŠÖMEN, LEON 

BORREL 

JANKO ROPRET, JOSE 

MARQUES 

MALOKDAJ SE 

SREČAVA 
GREGOR STRNIŠA 

LADO LESKOVAR, 

ANDREJ ŠIFRER, ALFI 

NIPIČ, MAJDA SEPE, 

BETI JURKOVIČ 

MARATON 

(CAMEMBERT) 
ALEŠ BERGER NECA FALK 

MARATON (SONCE V 

VIDU SE SVETLIKA) 
ALEŠ BERGER 

NEVA FALK IN JANEZ 

HOČEVAR RIFLE 

MARATON (STARI 

STADION) 
ALEŠ BERGER NECA FALK 

MARATON (TRIJE 

KOMPANJONI) 
ALEŠ BERGER NECA FALK 

MARATON (ŽIVLJENJE 

JE HECEN MARATON) 
ALEŠ BERGER NECA FALK 

MARY SE PREDSTAVI MILE KLOPČIČ SIMONA VODOPIVEC 

MAŠKARE ĆE VINO 

KONAVOSKO PITI 
RADOVAN MARKOV MAJDA SEPE 

MED ISKRENIMI LJUDMI, 

MY LOVE FOR YOU 

DUŠAN VELKAVERH, 

NORMAN NEWELL 

MAJDA SEPE, MATJAŽ 

JELEN, TULIO 

FURLANIČ, ROBERT 

YOUNG 

MENI NIČ, TEBI NIČ LADO LESKOVAR SISTEM 

MIDVA IVAN MINATTI ELDA VILER 

MNOGO SREČNIH LET 

OD TOD 
DUŠAN VELKAVERH OTO PESTNER 

MOJE ORGLICE FRAN MILČINSKI JEŽEK JANKO ROPRET 

MOJE ŽALOSTNE OČI BRANKO ŠÖMEN TATJANA GROS 

MORJE ELZA BUDAU HELENA BLAGNE 

MORNARU MOJ BALDO ČUPČIĆ MAJDA SEPE 

MORTADELA EVGEN JURIČ MAJDA SEPE 

MOKI ERVIN FRITZ VITA MAVRIČ 

NA LJUBLJANSKEM 

GRADU 
GREGOR STRNIŠA MAJDA SEPE 

NA POTEP (BLEJSKI 

SRČEK) 
MIŠA ČERMAK SANJA MLINAR 

NA PRAGU GREGOR STRNIŠA MARJANA DERŽAJ 

NAJBOLJ ŽAL MI BO 
VINKO 

MOEDERNDORFER 
VITA MAVRIČ 
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NAJIN DOM ELZA BUDAU BRACO KOREN 

NAJIN DOM JE POMLAD ELZA BUDAU METKA ŠTOK 

NAJIN VEČER ELZA BUDAU MARJANA DERŽAJ 

NAROBE SVET, IZPAČEN 

SVET 

ELZA BUDAU, GOJKO 

GEORGIJEV 

ALFI NIPIČ, DRAGAN 

MIJALKOVSKI 

NASLONI SE NAME MARJAN ŠNEBERGER 

ALENKA GODEC IN 

BRANKO ROBINŠAK 

(operni pevec) 

NE BOJ SE BEGA ČASA GREGOR STRNIŠA MARJANA DERŽAJ 

NE PRIZNAM, 

VIKENDOVY ČAS 

DUŠAN VELKAVERH, 

neznan 

JANKO ROPRET, 

MARCELA LAIFEROVA 

NE UBEŽIŠ JOŽE ŠMIT MAJDA SEPE 

NE VEM ZAKAJ Neznan MAJDA SEPE 

NEBO NA DLANI MILAN LINDIČ MARJANA DERŽAJ 

NEKEGA DNE ELZA BUDAU BERTA AMBROŽ 

NEKOČ BO ŽARKO PETAN REGINA 

NEKOGA MORAŠ IMETI 

RAD 
IVAN MINATTI LADO LESKOVAR 

NEMA VIŠE KARNEVALA VLADI ČUPIĆ MAJDA SEPE 

NEŽNOST V MRAKU JANEZ MENART VITA MAVRIČ 

NIKOGAR NI MED 

SONCEM IN MENOJ 
MATER BOR OTO PESTNER 

NISEM VEČ SAMA BRANKO ŠÖMEN EVA SRŠEN 

NOKTURNO GREGOR STRNIŠA 
MAJDA SEPE, TATJANA 

GROS 

NORICA MILAN DEKLEVA VITA MAVRIĆ 

NOVOLETNI TWIST GREGOR STRNIŠA 
MAJDA IN MOJMIR 

SEPE 

O ESTER – O RENEE PAVEL GOLIA VITA MAVRIČ 

O OBALO MOJA  DUŠAN VELKAVERH MAJDA SEPE 

OD SRCA DO SRCA DUŠAN VELKAVERH BELE VRANE 
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ODTRGALA BOM ZELEN 

LIST 
GREGOR STRNIŠA 

MAJDA SEPE, BERTA 

AMBROŽ, ALENKA 

PINTERIČ 

OGENJ, JEKLO, UPANJE DUŠAN VELKAVERH 

NECA FALK IN BOR 

GOSTIŠA IN BRACO 

DOBLEKAR, ALEŠ 

HADALIN 

OGNJEMET IGOR TORKAR MONI KOVAČIČ 

OKLEPNI VLAK SMILJAN ROZMAN ORLEK, KAREL ARHAR 

OPET SI SA MNOM SABOL 
GABI NOVAK IN ARSEN 

DEDIĆ 

OUR PLANET IS A 

DANCER (ZEMLJA 

PLEŠE) 

GREGOR STRNIŠA 
ZORAN PREDIN IN MAR 

DJANGO QUARTET 

PARIŠKE KOKETE 
VINKO 

MOEDERNDORFER 
VITA MAVRIČ 

PESEM O POMLADI IN 

PRIJATELJSTVU, PESMA 

O LJUBAVI IN 

PRIJATELJSTVU 

DUŠAN VELKAVERH, 

ARSEN DEDIĆ 

MAJDA SEPE, ARSEN 

DEDIČ, DARJA 

ŠVAJGER IN BIG BAND 

RTV SLOVENIJA 

PESEM ZA DOBER ZAN ELZA BUDAU 
MAJDE SEPE IN NINO 

ROBIČ 

PISMO ZA MARY 

BROWN, MARY BROWN 

FRAN MILČINSKI JEŽEK, 

CLAUDIO VILLA 

MAJDA SEPE, CLAUDIO 

VILLA 

POČITEK JOŽE ŠMIT MAJDA SEPE 

POJEM TI HABANERO Neznan VITA MAVRIČ IN SISTEM 

POKRAJ PUTA KUĆA 

ŽUTA (RUMENA HIŠA OB 

POTI) 

DUŠAN VELKAVERH MAJDA SEPE 

POLETNA NOČ, CETTE 

NUIT D'ETE 

ELZA BUDAU, ELZA 

BUDAU IN SONJA 

LOVRENČIČ 

MARJANA DERŽAJ, 

MAZJAŽ JELEN IN EASY 

FINGERS BAND, EDVIN 

FLISER, NUŠA 
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DERENDA, ANIKA 

HORVAT, BETI 

JURKOVIČ, SONJA 

LOVRENČIČ IN SES 

AMIS 

POLNOČNA PRAVLJICA GREGOR STRNIŠA MAJDA SEPE 

POMLAD JE ČAS ZA 

LJUBEZEN 
ELZA BUDAU MAJDA SEPE 

PORTOROŽ, MOJ 

PORTOROŽ 
DUŠAN VELKAVERH JANKO ROPRET 

POTPOURI Neznan  

EDVIN FLISER IN 

JANKO ROPRET IN 

MAJDA SEPE IN 

MARJANA DERŽAJ 

POVABI ME NA LUNO ELZA BUDAU IRENA KOHONT 

PRAVLJICA FRAN MILČINSKI JEŽEK LADO LESKOVAR 

PREKLETA NEDELJA BRANKO ŠÖMEN MAJDA SEPE 

PRIDI BRANKO ŠÖMEN ELDA VILER 

PRIDI, DALA TI BOM 

CVET 
DUŠAN VELKAVERH 

EVA SRŠEN, MAJDA 

SEPE, LEELOOJAMAIS 

PRIDI, PRIDI BELI MOJ 

SPOMIN 
IGOR TORKAR MAJDA SEPE 

PRIŽGITE LUČ MILAN DEKLEVA VITA MAVRIČ 

PROZOR PREMA JUGU J. FIAMENGEO MAJDA SEPE 

PRVI DAN POMLADI 

GREM V PLANINE 
ELZA BUDAU MAJDA SEPE 

PRVOMAJSKI POZDRAV ELZA BUDAU JANKO ROPRET 

PTIČJE STRAŠILO ELZA BUDAU 

MARJANA DERŽAJ IN 

BELE VRANE, MARJANA 

DERŽAJ, PEPEL IN KRI 

RANDI ERVIN FRITZ 
ALENKA IN BREDA 

PINTERIČ 

RDEČA HIŠA ELZA BUDAU MAJDA SEPE 
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RDEČA ŽOGA ALEKSANDER SKALE BETI JURKOVIČ 

RIBIČ, RIBIČ ME JE UJEL GREGOR STRIŠA 

MAJDA SEPE, IRENA 

VRČKOVNIK IN BIG 

BAND RTV SLOVENIJA 

ROMANCA  JANEZ MENART MAJDA SEPE 

S TEBOJ ELZA BUDAU MAJDA SEPE 

SAMA MIROSLAV KOŠUTA FRENK CENTA 

SE VIDIVA 
VINKO 

MOEDERNDORFER 
VITA MAVRIČ 

SEDI NA OBLAK ELZA BUDAU MAJDA SEPE 

SEM KAKRŠNA SEM 
JACQUES PREVERT – 

ALEŠ BERGER 
VITA MAVRIČ 

SLOVO (v spomin Borutu 

Lesjaku) 

VINKO 

MOEDERNDORFER 
VITA MAVRIČ 

SMETR IGOR TORKAT LADO LESKOVAR 

SMRT BIVŠEGA KLOVNA 
DRAGO BRITVIČ – MILAN 

DEKLEVA 
VITA MAVRIČ 

SNEŽINKA BRANKO ŠÖMEN MAJDA SEPE 

SOLZE NA OKNIH FRAN MILČINSKI JEŽEK MAJDA SEPE 

SOLZNA OPICA GREGOR STRNIŠA NINO ROBIČ 

SONG KAJETAN KOVIČ MARJANA DERŽAJ 

SPOMIN NA TISTI MAJ BRANKO ŠÖMEN 
ELDA VILER IN VOKALNI 

SOLISTI 

SPOMNIM SE ELZA BUDAU ZVONE KUMAR 

SREČNA DRUŽINA OLGA WEILSSBACHER MARJANA DERŽAJ 

SREČNO NOVO LETO DUŠAN VELKAVERH OTO PESTNER 

STAVI GLAVU NA 

BLAZINJU 
J. FIAMENGO DAVORIN POPOVIĆ 

STO MAJHNIH 

NEŽNOSTI 
ELZA BUDAU ALENKA PINTERIČ 

SULAMIT GREGOR STRNIŠA MAJDA SEPE 

SVEČANA PESEM BRANKO ŠÖMEN PEPEL IN KRI 

ŠLAGER KAJETAN KOVIČ VITA MAVRIČ 
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ŠPELA, GOD ONLY 

KNOWS 

DUŠAN VELKAVERH, 

DAVID MYERS 

LADO LESKOVAR, 

HONEY 

TAM ZA OKNOM GREGOR STRNIŠA MAJDA SEPE 

TI IN JAZ SMILJAN ROZMAN 
NORINA RADOVAN 

(operna pevka) 

TI PAČ NISI SONČEK 

ZLAT 
GREGOR STRNIŠA ENA SRŠEN 

TI SI MOJA PETER ARNOLD JANKO ROPRET 

TITO BRANKO ŠÖMEN PEPEL IN KRI 

TOVARIŠ MOJIH DNI SVETLANA MAKAROVIČ MARJANA DERŽAJ 

TRGOVCA GREGOR STRNIŠA NINO ROBIČ 

TROBENTA DANE ZAJC POLONA BURJA 

TVOJE MAJHNE LAŽI ELZA BUDAU BETI JURKOVIČ 

TVOJE OČI, MARIJA LOJZE KRAKAR LADO LESKOVAR 

U SASVIM STARINSKOM 

ŠEŠIRU 
DRAGO BRITVIĆ MAJDA SEPE 

USPAVANKA ELZA BUDAU MARJANA DERŽAJ 

USPAVANKA ZA MRTVE 

VAGABUNDE, LE 

VAGABOND 

FRAN MILČINSKI JEŽEK, 

MICHEL ORSO 

MAJDA SEPE, MATEJA 

BLAZNIK, MICHEL 

ORSO 

UTRINEK GREGOR STRNIŠA MARJANA DERŽAJ 

V KAVARNI TAM PRI 

MOSTU 
ANREJ ROZMAN – ROZA VITA MAVRIČ 

V NAROČJU NEKEGA 

DOPOLDNEVA 
ELZA BUDAU NACE JUNKAR 

V NEDELJO ZVEČER ELZA BUDAU STRUNE 

V POLMRAKU ELZA BUDAU ČRT KANONI 

VAGABUND GREGOR STRNIŠA MAJDA SEPE 

VALETA, IL CANTO DELL 

ADDIO 

DUŠAN VELKAVERH, 

neznan 

MARJANA DERŽAJ, 

SPINACI 

VEČER NI USPEL ELZA BUDAU VLADIMIR SAMEC 

VEČNOST SE Z 

LJUBEZNIJO IGRA 
MILAN DEKLEVA ROK ŠOŠTER 

VEDEŽEVALKA GREGOR STRNIŠA MAJDA SEPE 

VIDEL SEM JO ELZA BUDAU EDVIN FLISER 
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VIHARJEV JEZNIH NAME FRANCE PREŠEREN HELENA BLAGNE 

VRNI SE DOMOV IGOR TORKAR MAJDA SEPE 

VRNI SE ŠE KDAJ V 

LJUBLJANO 
PETER ARNOLD MARJANA DERŽAJ 

VRTILJAK LJUBEZNI ELZA BUDAU EDVIN FLISER 

VSAK JE SVOJE 

NESREČE KOVAČ, BABY 

ITS YOU! 

DUŠAN VELKAVERH, 

STEVE ROYAL 

NECA FALK, STEVE 

ROYAL IN STRUNE 

VSE MOJE BESEDE BRANKO ŠÖMEN MAJDA SEPE 

VSE ZOPER LJUBEZEN FRANE MILČINSKI JEŽEK MAJDA SEPE 

VZAMŠ ME V ROKE MROSLAV KOŠUTA 

ELDA VILER, MAJDA 

SEPE, ANIKA HORVAT 

IN BIG BAND RTV 

SLOVENIJA, NUŠA 

DERENDA 

VZEMI ME V ROKE S. HART ROBERT YOUNG 

VZEMI MOJ NASMEH ELZA BUDAU MARJANA DERŽAJ 

ZAČARANI TRIKOTNIK ELZA BUDAU MAJDA SEPE 

ZA ROJSTNI DAN ELZA BUDAU MIRA POLANC 

ZAIGRAJ NA SRCE, 

LASS DIE ZEIT NICHT 

FERGEHEN 

ELZA BUDAU 
EVA SRŠEN, MARINKA 

LICHTER 

ZAJEDNO F. BELI DRAGAN STOJNIĆ 

ZAKAJ SVETLANA MAKAROVIČ MAJDA SEPE 

ZAKAJ? ZATO? 
FRAN MILČINSKI JEŽEK, 

ZVONKO ŠPIŠIĆ 

LADO LESKOVAR, 

ZVONKO ŠPIŠIĆ IN 

STRUNE 

ZAKAJ TVOJ DOM 

ZAKAJ MOJ DOM? 
MIRO KOŠUTA JOŽICA SVETE 

ZAKAJ VIETNAM FRAN MILČINSKI JEŽEK LADO LESKOVAR 

ZAKAJ, ZATO GREGOR STRNIŠA EVA SRŠEN 

ZAKORAKANO MORJE IGOR TORKAR HAZARD 

ZALJUBLJEN V SVOJ 

PIVID 
DANIEL LEVSKI JANKO ROPRET 

ZAPLEŠIVA KOT TISTE 

DNI 
ELZA BUDAU MARJANA DERŽAJ 
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(Bitenc, Cestnik, & Uršič, 2007) 

  

ZBOGOM DRAGI MOJ DUŠAN VELKAVERH MAJDA SEPE 

ZDRAVA BOLEZEN TONE PAVČEK VASJA MIHELČIČ 

ZELENE OBLEKA DUŠAN VELKAVERH MAJDA SEPE 

ZEMLJA PLEŠE GREGOR STRNIŠA 

NINO ROBIČ, 

CANTEMUS – VOKALNA 

SKUPINA, JOŽICA 

SVETE, VIDEOSEX, 

AVIA BAND, VOKALNA 

SKOPINA SOLZICE 

GLASBENE ŠOLE 

BREŽICE 

ZGODOVINA MOJE 

ŽALOSTI 
DUŠAN VELKAVERH 

EDVIN FLISER, 

SLOBODAN 

STEFANOVIĆ 
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PRILOGA 3 

Tabela 56: PRILOGA 3 – Seznam inštrumentalnih skladb 

NASLOV IZVAJALEC 

BELE LADJE ZORL 

BILO POLETJE JE PORL 

BOLJ KO LJUBIM, VEČ IMAM ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

BOTER HANNOVERSKI RADIJSKI 

REVIJSKI ORKESTER 

BREZ BESED ZORL, ANSAMBEL FRANCIJA 

PUHARJA, ANSAMBEL 

MOJMIRJA SEPETA Z GODALI 

DOBER DAN, MAMA HELENA PORL 

DREVESE, DREVESA ANSAMBEL FRANCIJA PUHARJA 

DREVO ZORL, TRIO SILVESTRA 

STINGLA 

GOBICE  ANSAMBEL MOJMIR SEPE, 

PORL 

HACIENDA PO KIJEVSKI ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

HOPEL-POPEL ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

HREPENENJE PO TEBI MARJAN REŠIČ 

HVALA MAMA ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

IRENA PORL, JANNOVERSKI RADIJSKI 

REVIJSKI ORKESTER 

JANAŽEV VRH PORL 

JENSENSKI RITEM ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

KAVNI MLINČEK ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

KJER SE NASMEH KONČA ZORL 

LADJA IZ PAPIRJA PORL 

LJUBI, LJUBI, LJUBI  ZORL, TANJA ZAJC ZUPAN 

LJUBLJANSKE ULICE BIG BAND RTV LJUBLJANA 
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MAČJI PLES HANNOVERSKI RADIJSKI 

REVIJSKI ORKESTER 

MAK V POLJU ZORL 

MALOKDAJ SE SREČAVA PORL 

MAMI, MAMI ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

MAT V TREH POTEZAH ANSAMBEL MOJMIR SEPE, 

PORL 

MED ISKRENIMI LJUDMI (MY 

LOVE FOR YOU) 

ZORL 

MELODIJA PORL 

ME-MO ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

NA PRAGU ANSAMBEL MOJMIRJA SEPETA 

Z GODALI 

NAROBE SVET PORL 

NE PRIZNAM ANSAMBEL MILANA FERLEŽA, 

RTITMOSIMFONIČNI ORKESTER 

RTV SLOVENIJA, HANNOVERSKI 

RADIJSKI REVIJSKI ORKESTER 

NEAR YOU (TVOJA BLIŽNJA) ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

NEBO NA DLANI ZORL 

NEGOTOVA PRETEKLOST ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

NEKOGA MORAŠ IMETI RAD ZORL 

NOKTURNO LJUBLJANA RTV REVIJSKI 

ORKESTER 

OB PETIH NA SPREHOD ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

OGENJ, JEKLO, UPANJE RITMOSIMFONIČNI ORKESTER 

RTV SLOVENIJA 

PARADOX ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

PLES JOGE ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

PLES MANEKENOV PORL 

POČITNICE NA TRINIDADU ANSAMBEL MOJMIR SEPE 
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POGLED Z GRADU SIMFONIČNI ORKESTER RTV 

SLOVENIJA, HANNOVERSKI 

RADIJSKI REVIJSKI ORKESTER 

POKLICI ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

POKRAJ PUTA KUĆA ŽUTA ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

POLETNA NOČ BIG BAND RTV SLOVENIJA, 

TANJA ZAJC ZUPAN, PORL, 

TAMBURAŠKI ORKESTER 

DOBREČ, ANSAMBEL MOJMIR 

SEPE, GODBA MLINCE 

POLETNI NOKTURNO HANNOVERSKI RADIJSKI 

REVIJSKI ORKESTER, 

RITMOSIMFONIČNI ORKESTER 

RTV SLOVENIJA 

POLNOČNA PRAVLJICA ANSAMBEL MOJMIRJA SEPETA 

Z GODALI 

POMLAD JE ČAS LJUBEZNI PORL 

POTOVANJE V VERONO PORL 

PREOBLEKE ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

PRIDI, DALA TI BOM CVET PORL 

PROŠNJA ZORL 

RANDES VOUS U RADINU PORL 

REKLA SVA NEKOČ ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

ROCK-BAROK ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

ROCK'N'ROLL PORL 

S TEBOJ PORL, KVARTET SILVESTRA 

STINGLA, ANSAMBEL JOŽETA 

PRIVŠKA 

SAMA ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

SEDI NA OBLAK ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

SEQUENTINA HANNOVERSKI RADIJSKI 

REVIJSKI ORKESTER 

SKOK ČEZ KOŽO PORL 
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SOLZNA OPICA ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

SOMBRERO ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

SOSEDOVA NAGAJIVKA ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

SREČANJE ZORL 

TAM ZA OKNOM ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

TEHTAJ, TEHTAJ TEHTNICA ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

TI PAČ NISI SONČEK ZLAT ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

TI SI MOJA PORL 

TIJA ŽELJA PORL 

TIHO MELJE MLIN SPOMINE HANNOVERSKI RADIJSKI 

REVIJSKI ORKESTER, PORL 

TIHOŽITJE ZA TROBENTO ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

TRIJE OBRAZI ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

USPAVANKA ZORL 

USPAVANKA ZA LANO BIG BAND RTV SLOVENIJA 

USPAVANKA ZA MRTVE 

VAGABUNDE 

ANSAMBEL MILANA FERLEŽA, 

PORL 

V NAROČJU ZORL 

VALETA PORL 

VEČERNE MISLI PORL 

VEDEŽEVALKA ZORL 

VEDNO NAPREJ ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

VRNI SE ŠE KDAJ V 

LJUBLJANO 

PORL, BIG BAND RTV 

SLOVENIJA 

VZAMEŠ ME V ROKE PORL, BIG BAND RTV 

SLOVENIJA 

VZEMI MOJ NASMEH ZORL 

ZAČNIMO Z BLUESOM PORL 

ZAIGTAJ NA SRCE PORL 

ZAKAJ, ZATO ANSAMBEL MOJMIR SEPE 

ZAPLEŠIVA NOCOJ KOT TISTE 

DNI 

PORL 
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 (Bitenc, Cestnik, & Uršič, 2007) 

  

ZEMLJA PLEŠE LJUBLJANSKI JAZZ ANSAMBEL, 

BIG BAND RTV SLOVENIJA, 

TAMBURAŠKI ORKESTER 

DOBREČ, DODBA MILICE, PORL 

ZVONČKI IN SPOMINČICE ANSAMBEL MOJMIR SEPE 
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PRILOGA 4 

 

Tabela 57: PRILOGA 4 – Seznam gledaliških songov v izvedbah dramskih 
igralcev 

NASLOV PISEC BESEDILA IZVAJALEC 

   

CIVILIZACIJA ERVIN FRITZ VOLODJA PEER 

DELAVČEV SONG TA 

PRAV GOSPOD 

Neznan JANEZ ŠKOF 

DIREKTOR IN 

ŠTUDENTJE 

ERVIN FRITZ ANTON PETJE, JANEZ 

STARINA, PIPAN, SIMČIČ 

EKOLOŠKA BALADA ERVIN FRITZ VERA PEROVA, VOLDJA 

PEER, ANTON PETJEN, 

BRANE IVANC 

EPISTOLA EVGEN JURIČ JANEZ HOČEVAR RIFLE 

GENERACIJSKI 

PROBLEM 

Neznan BRANE IVANC 

GLEDALIŠKA 

ŽALOSTNIKA 

Neznan ANTON PETJE IN 

ZLATKO ŠUGMAN 

GREŠNI SONG Neznan ANTON PETJE 

JE ŠE TAKO BOGDAN GJUD ANTON PETJE 

JEANETTE Neznan MIHA ALUJEVIČ 

KITAJSKA (SAMO) 

KRITIKA 

KAJETAN KOVIČ VOLODJA PEER 

LEPA JE ZEMLJA 

SLOVENSKA 

JANEZ MENART DUŠA POČKAJ 

LOVSKI SONG ERVIN FRITZ VOLODJA PEER 

MILIČNIKOV SONG Neznan BRANE IVANC 

NADOMESTKI ERVIN FRITZ SIMIČ, VOLODJA PEER, 

BRANE IVANC, VERA 

PEROVA 
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NOČNO ŽIVLJENJE 

SLOVENSKEGA 

STOLPNIČARJA 

BRANKO ŠÖMEN VOLODJA PEER 

OČANČEV SONG ERVIN FRITZ VOLODJA PEER 

PESEM DEBELUHA BOGDAN GJUD JANEZ HOČEVAR RIFLE 

PARTY KOT NA SODNI 

DAN 

FRAN MILČINSKI JEŽEK FRAN MILČINSKI JEŽEK 

PESEM NOSILCA 

REZULTATOV 

NEOPRAVIČENEGA 

BOHATENJA 

EVGEN JURIČ BORIS CAVAZZA 

SE TO SPLOH ŠE 

SPLAČA 

EVGEN JURIČ BORIS CAVAZZA IN 

JANEZ HOČEVAR RIFLE 

SEM KOT SEM BRANKO ŠÖMEN MAJDA KOHEK 

SONG IGRALCEV Neznan ZLATKO ŠUGMAN IN 

ANTON PETJE 

SONG MALOMEŠČANOV 

IN ZAKLJUČNI SONG 

MALOMEŠČANOV 

ERVIN FRITZ JANEZ ŠKOF, IVA BAJC, 

HANOVA, JUVANOVA 

SONG MLADOSTI Neznan ANTON PETJE 

SONG O LJUBEZNI ERVIN FRITZ, BRANKO 

ŠÖMEN 

TOMAŽ PIPAN, MAJDA 

KOHEK IN 

FRANCKORBAR IN DUŠA 

POČKAJ, VOLODJA 

PEER 

SONG O MODI ERVIN FRITZ KRITJAN MUCK 

SONG O TRIMU EVGEN JURIČ JANEZ HOČEVAR RIFLE 

IN BORIS CAVAZZA 

ŠPORT TO JE ZDRAVJE Neznan ZLATKO ŠUGMAN IN 

ANTON PETJE 

TAK' ČUDNO JE NAŠE 

ŽIVLJENJE 

KAJETAN KOVIČ DUŠA POČKAJ 
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ZAKO BOŠ LEŽAL KOT 

LEŽIŠ 

MATEJ BOR JURIJ SOUČEK 

TAKŠNO JE ŽIVLJENJE 

NAŠE 

BRANKO ŠŐMEN VOLODJA PEER IN 

FRANC KORBAR 

UVODNI SONG Neznan ANTON PETJE 

VIP SONG Neznan BRANE IVANC 

VSI SKUPAJ SONG ERVIN FRITZ ZBOR IGRALCEV 

ZADNJA PESEM (O 

DIETI) 

BOGDAN GJUD JANEZ HOČEVAR RIFLE 

ZAKLJUČNI SONG Neznan ANTON PETJE 

(Bitenc, Cestnik, & Uršič, 2007) 

 


