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Moški pevski zbor PGD Mežica  
Po nekajletnem sodelovanju s PGD Vogerče (FF Rinkenberg) na strokovnem področju smo 
sodelovanje razširili še na kulturno področje z ustanovitvijo skupnega pevskega zbora. Prvič 
smo skupaj zapeli leta 1992 na našem 94. občnem zboru pod vodstvom pevovodje Antona 
Škrjanca.  
Kot mešani oktet (avstrijsko-slovenski) smo nastopili v Podbrdu in v Šmartnem pri Slovenj 
Gradcu. Takrat smo bili razdeljeni po glasovih tako, da sta vsak glas pela en naš član in en član 
iz prijateljskega društva Vogrče. Bilo je prav zanimivo, kako smo se »uglasili«. To, da so trije 
Korošci že zbor, bo do neke mere kar držalo. Škoda, da smo nehali s skupnim prepevanjem,  
saj je bila to posebnost na gasilskem področju kulture in na kulturnem področju sploh.   
Kolegi iz Vogrč so še enkrat sami nastopili na srečanju gasilskih pevskih zborov v Šmartnem  pri 
Slovenj Gradcu, kjer smo nastopili tudi mi, potem pa so se naših srečanj prenehali udeleževati. 
Mi pa prepevamo naprej. Včasih kak nastop na srečanjih gasilskih zborov iz utemeljenih 
razlogov izpustimo. Pojemo  na vseh naših prireditvah in na prireditvah v kraju.  
Lani smo našo himno zapeli tudi na občnem zboru PGD Vogrče (FF Rinkenberg) ob njihovi 90-
letnici. Čeprav oni nimajo kulturnega programa pred pričetkom občnega zbora, jim je to 
ugajalo. 
Prav tako je naša himna zadonela lani na naši 120-letnici. 
Menjalo se je nekaj pevcev in število se je tudi zmanjševalo. Zdaj zbor šteje deset pevcev, 
katerim gre zahvala, da še vztrajamo. Zahvala pa gre tudi našim pevovodjem, in sicer Tonetu 
Škrjancu, ki je začel voditi zbor in ga je vodil do leta 2010. Nato je vodenje prevzel Andrej 
Gorenjak, lani pa ga je prepustil Mojci Kamnik.  
Žal pa se tudi pri nas pojavljajo problemi, predvsem z vključevanjem mladih oziroma mlajših 
pevcev v zbor, in samo vprašanje je, kako dolgo bodo naše »štime« še zdržale, tako da bo petje 
za poslušalce še znosno.1 
 
 

 
 

                                                           
1 Peter Štirn, predsednik Moškega PZ PGD Mežica 


