PLANINA PRI SEVNICI
Moški pevski zbor PGD Planina pri Sevnici
Moški pevski zbor je bil ustanovljen jeseni 1969 na pobudo takratnega kulturnega
organizatorja Ludvika Senice. Ustanovni člani so bili Stane Jazbec, Srečko Vouk in Janez Šmid,
pridruženi člani pa Jože Jazbec, Slavko Žibret, Martin Ozis, Anton Bobek, Vilko Gorišek, Alojz
Gračner, Karli Kovačič in Rudi Ferlež. Vodja zbora je bil Stane Jazbec, dirigentka pa Franja
Jazbinšek, ki je zbor poučevala – s presledki – vse do leta 1992. V vmesnem obdobju so zbor
poučevali Fanika Jager (1971–1977), Mojca Ambrož (1975), Ferdo Žagar (1976), Slavica Rajh
(1978–1980), Milena Gubenšek (1980–1983), od leta 1992 pa zbor vodi Matej Romih.
Zborovske vaje so bile prvo leto v prostorih gasilskega doma, nato v prostorih Zdravstvenega
doma, zadnjih nekaj let pa v prostorih Krajevne Skupnosti Planina. V zboru je običajno
prepevalo od 15 do 20 članov – v 35-ih letih se je v zboru izmenjalo okoli 70 pevcev. Zbor
trenutno sestavlja od 12 do 14 ubranih glasov.
Zbor je prepeval največ doma na različnih priložnostnih prireditvah in proslavah – materinskih
in kulturnih dnevih, komemoracijah ob 1. novembru, redno je nastopal na Jurjevih občinskih
revijah v Šentjurju ter srečanjih zborov v Sromljah, Šentvidu pri Stični, Rogaški Slatini,
Podčetrtku, Kalobju in v Kozjem ter na srečanjih gasilskih pevskih zborov. Pevci MoPZ Planina
so tudi člani PGD Planina in nosilci ljudskega običaja »Florjevanja«, ki so ga člani PGD Planina
leta 1993 ponovno oživeli. Na predvečer godovanja Sv. Florijana se zberejo pred gasilskim
domom in zapojejo koledniško pesem, nato pa še po vseh vaseh KS Planina pri Sevnici,
poslušalci pa jim podarijo salame, jajca in slanino.
Leta 2015 je zbor praznoval 45 let neprekinjenega delovanja, kar je proslavil s slavnostnim
koncertom.
Vedno novi, mladi glasovi in neizmerna želja po ohranjanju slovenske pete besede so
zagotovilo, da bo zbor obstal in ostal tudi v prihodnje.1
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