
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 
 
Moški pevski zbor PGD Šmartno, Šmartno pri Slovenj Gradcu  
Leta 1980 je zborovodja Janez Kolerič v Šmartnem pri Slovenj Gradcu pri Gasilskem društvu 
Šmartno ustanovil moški pevski zbor. Člane za pevsko avdicijo so pomagali zbirati Ludvik 
Čepin, takratni predsednik PGD Šmartno, ter člana društva Viktor Krenker in Jože Uršej.  
Za predsednika zbora je bil izbran Stanko Kovač, ki je 10 let vzorno skrbel za zbor. Gasilski 
pevski zbor se je kmalu vključil v vsa pevska dogajanja v občini Slovenj Gradec in Koroški regiji. 
Že leta 1984 je zbor – na pobudo zborovodje Janeza Koleriča in ob pomoči PGD Šmartno – 
organiziral 1. srečanje gasilskih pevskih zborov Slovenije. Srečanje je postalo tradicionalno in 
poteka vsako leto v krajih, kjer delujejo gasilski pevski zbori. Za prvo srečanje gasilskih pevskih 
zborov Slovenije je bilo značilno, da so na zaključku koncerta združeni moški zbori slovenskih 
gasilcev zapeli pesem domačina Ivana Krpača »Gasilska«. To pesem je zbor predstavil tudi leta 
1993 na Kongresu Gasilske zveze Slovenije v Slovenj Gradcu.  
 
Gasilska zveza Slovenije je pesem – na prošnjo zborovodje Janeza Koleriča in Gasilske zveze 
Slovenj Gradec – razglasila za himno slovenskih gasilcev.  
 
V letu 1990 je zbor doživel kadrovsko in organizacijsko prenovo. Preimenoval se je  v Moški 
pevski zbor Šmartno - KUD Šmartno. Predsednik zbora je postal Vinko Mlinšek, ki to funkcijo 
vestno opravlja še danes. Zbor se tradicionalno udeležuje vsakoletnih srečanj gasilskih pevskih 
zborov Slovenije, občinskih pevskih revij in gostovanj v tujini (Avstrija, Hrvaška, Češka, 
Slovaška) ter organizira letne koncerte. Sodeloval je na pevski prireditvi »Od Pliberka do 
Traberka« ter organiziral pevsko prireditev »Pesem v maju«, ki je potekala na Homcu. Je 
nepogrešljiv na kulturnih prireditvah v Šmartnem in Mislinjski dolini, pogrebnih slovesnostih, 
jubilejih in raznih svečanostih. Izvedel je odmevne koncerte ob jubilejih zbora in se uspešno 
predstavil na Mednarodnem pevskem festivalu v Vranovu na Slovaškem. Posnel je dve 
zgoščenki »S pesmijo ohranjamo spomine« in božično »Nocoj je sveta noč«. Leta 2005 je 
sodeloval pri snemanju zgoščenke »Ko gasilci zapojo« z združenim 110-članskim moškim 
pevskim zborom slovenskih gasilcev v Ljubljani v organizaciji zborovodje Janeza Koleriča in 
Ernesta Eörya, takratnega predsednika Gasilske zveze Slovenije .   
 
Danes zbor sestavljajo: Ivan Stergar, Janez Knez, Boštjan Pratnekar (prvi tenor), Vinko Mlinšek, 
Stanko Kovač, Milan Simetinger (drugi tenor), Milan Kranjc, Miran Naglič, Rado Priteržnik 
(bariton) ter Jože Kovač, Marjan Korotančnik in Jože Krevh (bas). Od leta 2002 v njem občasno 
sodelujeta tudi Mirijam Podstenšek (sopran) in Sonja Simetinger (alt).  
Pevci vsa leta z značilno barvo tona navdušujejo ljubitelje zborovske glasbe v Sloveniji in na 
tujem. Zbor vseskozi vodi zborovodja Janez Kolerič, ki ga odlikujejo široko glasbeno znanje, 
bogate zborovske izkušnje ter izjemna prizadevnost in vztrajnost pri vodenju zborovskih 
zasedb.  
 
Zborovodja Janez Kolerič in pevci Moškega pevskega zbora Šmartno se s hvaležnostjo in s 
spoštovanjem spominjajo prizadevnih Ernesta Eöryja in Antona Korena, predsednikov Gasilske 
zveze Slovenije, ki sta vložila veliko truda za obstoj srečanj gasilskih pevskih zborov Slovenije. 
Pevskim zborom in zborovodjem sta vlivala pogum, voljo in ponos ter pripomogla k temu, da 
so se pevska srečanja slovenskih gasilcev ohranila vse do danes. Hvaležni pa smo tudi novemu 
vodstvu Gasilske zveze Slovenije s predsednikom Jankom Cerkvenikom, ki je dal pobudo za to 



brošuro, kjer so zbrani podatki delujočih pevskih skupin v gasilskih vrstah, in nasploh za 
naklonjenost in pomoč pri našem prizadevanju na kulturnem področju med slovenskimi 
gasilci.1 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Janez Kolerič, Zborovodja Moškega pevskega zbora PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu. 


