
RAVNE NA KOROŠKEM 
 
Moški pevski zbor PGD Ravne na Koroškem 
Iz zgodovine je znano, da so že v stari Jugoslaviji gasilska društva imela tudi bogato kulturno 
dejavnost, saj so tako krepila in utrjevala svojo narodno zavest. Gasilci so imeli pevske zbore, 
gledališke skupine, glasbene skupine in gasilske godbe. Ta živahen kulturni utrip je prekinila 2. 
svetovna vojna. Po letu 1945 je kulturna dejavnost v gasilskih vrstah zamrla, saj so v nekaterih 
sredinah menili, naj »gasilci samo gasijo«, z leti pa je živahen kulturni utrip ponovno zajel 
gasilsko srenjo. 
Pred 25 leti, novembra 1992, se je nekaj članov PGD Ravne na Koroškem zadrževalo na veselici 
pri kmetu Studenčniku na Tolstem Vrhu. Vsi so bili dobri pevci, ki so v prijetni družbi radi zapeli 
in popestrili že tako pristno ter lepo vzdušje na znani koroški turistični kmetiji. Fantje - gasilci 
so v veseli družbi rekli: »Zakaj pa ne bi ustanovili svojega pevskega zbora?« Rečeno, storjeno! 
Pobudniki ustanovitve gasilskega pevskega zbora so bili Marko Petrič, Vlado Mihin in Franc 
Marolt. 
Čisto uradna ustanovitev Moškega pevskega zbora PGD Ravne na Koroškem je bila 26. januarja 
1993. Prvi zborovodja je bil gospod Franc Marolt, ki je bil eden ustanovnih članov zbora. Sprva 
je bilo petje v zboru namenjeno predvsem druženju, zato so pevci peli po posluhu, brez not. 
Prvi nastopi so potekali na občnih zborih matičnega gasilskega društva, kasneje pa tudi v 
drugih društvih.  
Gasilski pevski zbor vsako leto v domačem kraju pripravi samostojni božično-novoletni 
koncert, ki se ga udeleži veliko krajanov Raven na Koroškem. Že nekaj let se pevski zbor  
udeležuje tradicionalne revije pevskih zborov Od Pliberka do Traberka. Od leta 1995 pa redno 
nastopajo tudi na srečanjih gasilskih pevskih zborov Slovenije.  
Pevski zbor, ki trenutno šteje 18 članov, vodi Tanja Drabyshevskaja, profesorica glasbe. Dobro 
delo, ki so ga opravili do sedaj, pa naj bo vzpodbudno vodilo za naprej, z željo,  da bi zbor še 
leta pel in navduševal pevska srca po Koroškem ter nadaljeval kulturno izročilo, ki krasi vse 
koroške pevske zbore.1 
 

 

                                                           
1 Blaž Mlakar in Mirko Osojnik, Moški pevski zbor PGD Ravne na Koroškem 


