
OBČNI ZBOR KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lisco  

Ozrimo se nazaj, še bolj pomembno pa je kaj nas čaka jutri 
 

(Razbor, petek, 22.3.2013) V skladu z nalogami in pooblastili, ki jih določa Statut društva KŠTD Blaž 

Jurko nadzornemu odboru, je ta na svoji seji 21.3.2013 pregledal delo organov, izvršitev delovnega 

načrta in materialno finančnega poslovanja društva za leto 2012 in predlagal, da se potrdi letno 

poročilo društva za leto 2012.  

Osnovno gradivo za izvajanje zaupane naloge je bilo sestavljeno letno poročilo društva za leto 2012, 

v katerem so v strnjeni obliki bile podane vse informacije o delu organov in izvajanju delovnega 

programa. Poročilo prikazuje tudi vse ostale aktivnosti, podatke iz izkaza poslovnega izida in 

podatke iz bilance stanja na dan 31.12.2012.  

Poročilo nadzornega odbora je bilo soglasno sprejeto. 

Občni zbor društva je v petek, 22.3.2013, obravnaval poročilo ter finančno poslovanje društva za 

leto 2012 in ga soglasno sprejel.  

Prav tako je bil soglasno sprejet tudi program dela za leto 2013.  

Leto 2012, čez katerega so člani KŠTD Blaž Jurko opravili pregled na njihovem rednem srečanju, je 

bilo pravzaprav jubilejno, deseto leto delovanja. V preteklem letu je društvu uspelo izpeljati ves 

načrtovani program, še več, v društvu se je obudilo delo mladih, prijetno pa jih je razveselila tudi 

zlata plaketa Občine Sevnica, ki jo je KŠTD Blaž Jurko prejelo za bogatitev kulture, športa in turizma 

v občini Sevnica.  

V letu 2012 so svoje obletnice delovanja obeležile tudi naslednje skupine: 

 Društvo upokojencev Razbor je spomladi praznovalo 20 let delovanja; 
 Ljudske pevke z Razborja obeležijo 20 let skupnega prepevanja; 
 Aktiv kmečkih žena Razbor obeleži 15 let skupnega druženja; 
 Folklorna skupina pri Društvu upokojencev Razbor praznuje 10 let skupnega delovanja. 

 
Dejavnost društva se povečuje s povečanjem števila in obsega dela skupin, ki delujejo  v društvu, 

zato so se na račun dveh mladih skupin na Razborju zgodili posebni dogodki in prireditve, ki so 

obogatili sicer že ustaljen in pester program prireditev in dogodkov. 

KŠTD Blaž Jurko se je v letu 2012 tako podpisalo pod 18 samostojnih prireditev. 

Pod urednikovanjem Petra Teichmeistra je nastala prenovljena spletna stran www.razbor.si, prav 

tako pa je društvo aktivno tudi na Facebook profilu.  

Društvo je v letu 2012 sklenilo tudi racionalizirati stroške pošiljanja informacij in zato tudi prenovilo 

obliko pisma društva ter njegov način pošiljanja, oziroma obveščanja o delu društva. 

V društvu smo si enotni, da je težko počivati na lovorikah preteklega dela, zato smo si v letu 2013 

zadali tudi program dela pod skupnim imenom Iz skrinje naših dedov in babic, v katerem bodo 

sodelovale vse skupine društva, prenovljena pa bo tudi nova sezona Razborskih večerov.  

V društvu smo veseli in ponosni, da so znotraj društva vedno bolj aktivni mladi in otroci, ki se 

družijo in ustvarjajo v dramski skupini Razbor pod odrom in v Folklorni skupini Blaž Jurko Razbor.   

http://www.razbor.si/


Skupine, ki delujejo pod okriljem društva so v svoja poročila navedla naslednje ugotovitve. 

Moška vokalna skupina Fantje z Razborja: Fantje z Razborja so se udeležili pevske revije Pesem 

Posavja, ki je bila 18. maja na Razborju v župnijski cerkvi. V letu 2012 so nastopili na 26 

priložnostnih nastopih in koncertih. Člani skupine ohranjajo prastar običaj petja pesmi v čast sv. 

Florjanu 4. maja. Skupino pod strokovnim vodstvom Marjance Ocvirk sestavlja 9 stalnih pevcev. 

Ljudske pevke z Razborja: Ljudske pevke z Razborja so v letu 2012 nastopile na 8 prireditvah in 

dogodkih po vsej Sloveniji. Skupino sestavljajo 4 pevke, njihova vodja pa je Anica Vidic. V juniju so 

praznovale 20 let nastopanja na srečanjih ljudskih pevcev in ostalih prireditvah, kar so proslavile 24. 

novembra 2012 v Domu krajanov na Razborju na skupni prireditvi društva. Na tej prireditvi jim je 

JSKD podelil zlato Maroltovo priznanje za dolgoletno delovanje na področju ljudskega petja in 

ljudskega izročila. 

Folklorna skupina Razbor – mlajša folklorna skupina: V letu 2011 je s svojim rednim 

delovanjem začela mlajša folklorna skupina, ki je v letu 2012 aktivno nadaljevala svoje delo. 

Prvotno vodenje skupine je iz rok Majde Hriberšek prevzel Tomaž Škrlec, od oktobra 2012 pa 

skupino vodita Andreja Beci in Damjan Novšak. Folklorno skupino sestavljajo mladi z Razborja in iz 

različnih krajev v okolici, vse od Radeč, Brega, Loke, Zabukovja do Blance. V Črnomlju so se 

21.4.2012 prvič predstavili tudi na reviji odraslih folklornih skupin. Skupino sestavlja 6 parov 

plesalcev (torej 12 plesalcev) in dva muzikanta. 

Gledališka skupina »Razbor pod odrom«: Gledališka skupina »Razbor pod odrom« je v letu 

2012 pripravila gledališko predstavo v treh dejanjih »Tajna družba Jezusovi apostoli«. Premierna 

predstava je bila uprizorjena 29. septembra 2012. V predstavi je igralo 18 otrok in mladih, pod 

vodstvom Mojce Petrovčič. Pri  celotni ekipi sodeluje 24 otrok in mladih. V letu 2013 naj bi začela z 

delovanjem še starejša skupina. 

Na Razborju so se ob skupnem sodelovanje vseh delujočih skupin pripravila tudi:  

68. razborski večer, z osrednjim gostom dr. Karlom Gržanom, glasbenimi gostjami Septetom 

Fortuna in likovno gostjo Eleno Sigmund; 

69. razborski večer, z osrednjo gostjo Nežo Maurer, tercetom Vilinke in likovnim gostom Ludvikom 

Kosom; 

70. razborski večer z osrednjim gostom Vilijemom Ščuko, glasbenimi gosti moškim oktetom Vox 

Posavci ter umetniško razstavo fotografij Razborja domačinov. 

71. razborski večer je minil slovestno ob 10-letnici društva in 20-letnici Ljudskih pevk z razborja, 

kjer so nastopile vse delujoče skupine društva. 

V mesecu juniju je bilo pod okriljem društva pripravljena Razborska razglednica v okviru 

Sevniškega grajskega poletja, v mesecu septembru pa samostojni celovečerni nastop Folklorne 

skupine Blaž Jurko z Razborja pod naslovom Folklorno – vinogradniški večer. Mesec december je 

minil v znamenju miklavževanja in društvo je poskrbelo, da je bilo obdarovano 65 otrok. 

  



 


