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Ženski gasilski pevski zbor gasilske zveze Ormož 
 
Kako smo začele 
Na eni od sej Komisije za delo s članicami proti koncu leta 2014 je bila spontano dana ideja o 
ustanovitvi ženskega gasilskega pevskega zbora Gasilske zveze Ormož. 
Gasilke v Gasilski zvezi Ormož delujejo aktivno na vseh področjih in so zelo številčne ter dobro 
organizirane v društvih. Zaradi tega smo bili še bolj pogumni in prepričani, da bomo našli 
zborovodkinjo in dovolj pevk za ustanovitev Ženskega pevskega zbora Gasilske zveze Ormož. 
Gasilska zveza Ormož s predsednikom mag. Dejanom Jurkovičem na čelu je bila navdušena. 
Zboru je ponudila vso podporo. Komisija za delo s članicami se je aktivno podala na delo – po 
vseh društvih v gasilski zvezi je začela z navdušenjem zbirati članice. Naša posebnost je, da 
smo članice zbora izključno iz društev Gasilske zveze Ormož. 
 
Ženski gasilski pevski zbor Gasilske zveze Ormož ustanovljen  
Prva  avdicija je bila v začetku januarja 2015. Predstavila se je zborovodkinja Renata Horvat, 
diplomirana profesorica glasbe in članica PGD Trgovišče. Glasbeno je preizkusila pevke, 
preverila njihov glasovni razpon in jih razdelila v tri glasovne kategorije. Avdicije se je udeležilo 
15 članic. Dober glas o ustanovitvi zbora se je hitro razširil po vseh gasilskih društvih in 
motiviral ter ohrabril še več pevk.  
16. januarja 2015 so bile naše prve vaje in to je tudi uradni datum ustanovitve zbora. Priključilo 
se nam je še 6 pevk, kar je zbor dodatno okrepilo. Zborovodkinja nam je pripravila notne zapise 
različnih pesmi. Z veliko vnemo smo začele vaditi. Vložile smo vse znanje in trud. Težko je bilo, 
a nismo obupale. Zborovodkinja nas je nenehno vzpodbujala in nam dajala potrebno glasbeno 
znanje.  
Dobile smo prvo uradno ponudbo za nastop. Na skupščini Gasilske zveze Ormož 25. marca 
2015 smo »debitirale« – prvič smo uradno nastopile. Zapele smo tri pesmi. Navdušenje vseh 
je bilo veliko, kar nam je dalo veliko dodatnega poguma. Deležne smo bile pohval in poklonov. 
 
Z veliko poguma in volje do danes 
Ponudbe za nastope so se vrstile. Vodstvo Gasilske zveze Ormož nam je dalo vedeti, da nas 
podpira in da se lahko zanesemo nanj. Nabavile smo nove gasilske uniforme in čevlje za vse 
članice. Vsem društvom v Zvezi je bil poslan predlog, da s sklepom potrdijo, da se vsako leto 
od članarine podari po 1 evro za delovanje ženskega gasilskega zbora. Sklep je soglasno 
potrdilo vseh 15 društev v Gasilski zvezi Ormož. Sredstva za delovanje zbora so bila 
zagotovljena. Tudi uniforme so hitro prispele. Tako urejene smo se predstavile širši javnosti.  
Nastopamo na občnih zborih društev, krajevnih in občinskih praznikih, odzovemo se tudi na 
povabila izven GZ Ormož. Pojemo različne zvrsti pesmi, kot so ljudske, umetne in slovenske 
popevke. Pojemo slovensko in gasilsko himno.  
Prvič smo se srečanja gasilskih zborov in gasilskih godb udeležile v Lovrencu na Pohorju. 
Spoznali so nas po dobri volji in lepem ubranem petju. Nastopile smo tudi v Zburah, v Trbovljah 
in Staršah, letos gremo v Sevnico, naslednje leto pa bomo srečanje gostili pri nas – v  Ormožu. 
Danes zbor sestavlja 23 pevk vseh starost. Vodi ga Lucija Pocrnja –  zborovodkinja Renata je 
na porodniškem dopustu. Dobro se razumemo. Postale smo prava družina. Vaj se udeležujemo 
redno. Vse se dogovarjamo skupaj. Vse, ki rade pojete in ste gasilke, vabimo, da se nam 
pridružite. 



Letos smo na skupščini Gasilske zveze Ormož prejele zlati violinski ključ kot simbol gasilskega 
zbora. Ponosno ga nosimo pripetega na uniforme. 
Čeprav je Ženski gasilski pevski zbor Gasilske zveze Ormož šele na začetku poti, smo na dobri 
poti, da postanemo zelo kvaliteten in dober zbor. Imamo širok nabor dobrih pevk. Število pevk 
narašča, prihajajo mlade pevke z dobrim glasbenim znanjem. Imamo kvalitetno vodenje in 
veliko podporo. Imamo izpolnjene vse pogoje za dobro in kvalitetno delo.  
Pred nami je še trdo delo, vendar vse rade prepevamo, nastopamo in se družimo.1 
 

 

 

 

                                                           
1 Bojana Vrbnjak, predsednica Ženskega PZ GZ Ormož 


