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Kulturno, športno in
turistično društvo
Blaž Jurko Razbor
Razbor 11a
1434 Loka pri Zidanem Mostu

K on takti sku p in

Blaž Jurko, slovenski šolnik in pionir posavskega planinstva. Leta 1902 je zgradil prvo planinsko kočo na Lisci, ki se danes imenuje Jurkova
koča.

Ljudske pevke z Razborja
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Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor

Jasna Pinoza
M: 031 274 734

Več o nas:

V letu 1993 je objavil knjigo Moje dogodivščine in v njen opisal sebe in dogajanje časa v
katerem je živel in delal:
»Rad stopim še tja doli, kjer se solnči
moj ljubi Razbor, kjer me vsakdo rad ima, kamor me veže toliko lepih spominov.«
Tradicijo razborskega učitelja, očeta kulturnega dogajanja v krajih pod Lisco nadaljuje

kstd.bjurko@gmail.com
www.razbor.si in Facebook profil Razbor pod Lisco
Objavljene fotografije se lahko z dovoljenjem društva uporabljajo le v osebne in nekomercialne namene.

Kulturno, športno in turistično društvo
Blaž Jurko Razbor.

Ljudske pevke z Razborja nastopajo pod tem imenom od leta 1992. Poleg ljudske
pesmi učijo in prenašajo na mladi rod tudi ostalo ljudsko izročilo, kot so šege, navade, običaji, tradicionalna dela in obrt, ljudske igre in vse tisto kar je lastno krajem od koder prihajajo. Strokovni
ocenjevalci na srečanjih ljudskih pevcev jim priznavajo
izvirnost pesmi, izjemno širok repertoar ter pristno ljudsko izvedbo petja—so zakladnica ljudskega izročila krajev
izpod Lisce in odmev nekdanjega neodtujenega utripa
podeželja. Ljudske pevke z Razborja so prejemnice
številnih priznanj, med njimi častne Maroltove značke in
srebrne Prešernove plakete.
Pisalo se je leto 1998, ko se je skupino moških
pevcev združila v moški sestav za nastop na enem prvih
Razborskih večerov in že takrat so s pristno izvedbo
pesmi osvojili zbrano občinstvo. Danes so Fantje z
Razborja moški sestav devetih pevcev, ki jim je skupno
veliko veselja do petja in druženja ter vedno nova želja
po ustvarjanju. Vsa ta leta sodijo med skupine, ki negujejo slovensko zborovsko pesem. Posebno pozornost
Fantje z Razborja posvečajo ponarodeli slovenski
pesmi. Nastopajo na številnih prireditvah in so redni
udeleženci revije Pesem Posavja.
Gledališka dejavnost: Razbor pod odrom

Op i s sku p in

Za bogato kulturno dogajanje na Razborju velja
omeniti tudi dramsko skupino Razbor pod odrom, ki je
v letu 2010 obudila gledališko dejavnost na Razborju Posebnost skupine je srečevanje igralcev med poletnimi meseci, z uprizoritvijo premierne predstave v mesecu septembru. Razbor pod odrom predstavlja tako mlajše kot
starejše generacije, saj združuje igralce med 5 in 38 leti in v
skoraj ponoreli družbi današnjega časa dokazuje, da se
vrednote kot so prostovoljstvo, strpnost in medgeneracijsko druženje temelji za ohranitev ljubiteljske kulture.
Folklorna dejavnost: Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor

Člani Folklorne Skupine Blaž Jurko Razbor
združujejo mlajše generacije, ki z odgovornostjo do preteklih rodov ohranjajo ljudsko izročilo krajev izpod Lisce.
Temeljno poslanstvo skupine je poustvarjanje bogate kulturne dediščine – glasbe, pesmi, plesov, oblačilne kulture in
običajev. Prizadevanja Folklorne skupine Blaž Jurko
Razbor vodijo skozi ples k boljšemu razumevanju preteklosti in ohranjanju kulture skozi druženje in prijateljstvo
kar daje njihovemu bogatemu folklornemu programu posebno žlahtnost - koristnega, lepega in domačega.

Razbor se od leta 2008 ponaša z nazivom najlepše hribovske vasi v Sloveniji in je poleg
čudovitega razgleda poznan tudi po kulturnem in
družabnem življenju.
Razbor je širši javnosti znan po Razborskem pasijonu, Razborskih večerih, rastišču encijana na Lovrencu, domovanju komune za nekdanje
odvisnike od nedovoljenih drog ter po trdoživih,
delavnih in prijaznih domačinih, ki radi pozdravijo
vse bolj številne obiskovalce kraja.
Kulturno, športno in turistično društvo
Blaž Jurko Razbor je ponosni prejemnik
ZLATE PLAKETE OBČINE SEVNICA ZA
LETO 2012, za bogatitev kulture, športa in turizma v občini Sevnica.

Člani Kulturnega, športnega in turističnega
društva Blaž Jurko Razbor, v pesmi, besedi in s plesom
predstavljamo pestro ljubiteljsko kulturo dejavnost na Razborju, kar je bila osnova za oblikovanje zaščitnega znaka.

Skupine znotraj društva smo glavno gibalo kraja in popestrimo marsikateri dogodek v kraju, oziroma povsod tam kjer gostujemo. Člani društva domujemo v Domu
krajanov na Razborju in razpolagamo z dvorano, ki sprejme do 300 ljudi. Sama stavba je
na voljo tudi za najem posameznih dogodkov, oprema slednjega pa je na voljo po predhodnem dogovoru.

V letu 2013 je upravni odbor društva sprejel program dela, ki pod skupnim
imenom IZ SKRINJE NAŠIH DEDOV IN
BABIC združuje vse delujoče skupine znotraj društva, posamezne prireditve znotraj
programa pa so poimenovane po ljudskih
pesmih.

R azb o rs ka ra zgl edn i ca

Pevska dejavnost: Ljudske pevke z Razborja in Fantje z Razborja

