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      PROGRAM DELA za   študijsko  leto 2022/2023        

Ime izobraževalnega 
programa 

Ženski pevski zbor 

Mentor/ica 
(izobrazba, reference) 
 

Eneja Baloh 
Zborovodsko dejavnost opravlja že 20 let, večinoma z ženskimi 
sestavi. Vodila je Žepz KD Korte, ŽePZ DU Sinji Gleb Izola, ŽePZ 
Dekleta s škofij. Korepetirala je LPZ Dekani, MepZ Divača.  
Trenutno vodi tri pevske sestave ŽePZ Pristan, ŽVS Deve, ŽePZ 
Mirta.  
Na področju zborovske glasbe je pridobila neformalno izobrazbo 
z vključevanjem na letne zborovodske tečaje v organizaciji JSKD 
(opravila je 4 tečaje). 
Je prejemnica bronaste plakete ZKD Koper.  
 

Predlagano število ur 70 ur pevskih vaj (dve uri tedensko) 
30 ur pevskih uprizoritev (koncerti) 

Kratek povzetek programa in 
cilji  
 

V pevski sezoni 22/23 bomo obravnavali repertoar: 
Ljudske skladbe: 

• Beri, beri rožmarin zeleni, ljudska, prir. Saša Boštjančič 
• Stoji učilna zidana, ljudska, prir. Darinka Jug 
• Škrjanček poje, ljudska, prir. Tomc 
• Pod rožnato planino, ljudska, prir. Danilo Bučar 

 

Popularna glasba: 
• Sonce sije na Portorož, M. T.  

 
Predvideno koncertno dogajanje v pevski sezoni: 

• Obletnica delovanja pevskega sestava in U3ŽO 
• Vse prireditve v okviru ZKD Koper 
• Vse prireditve v okviru  ZPZP  
• Sodelovanje s KS, šolami, društvi, CDA 
• Sodelovanje na razstavah naših likovnikov /zbor ali 

skupine pevk/ - december, februar, marec 
• Dan kulture -  februar 
• Primorska poje 2023 
• 8.marec 
• Občni zbor društva - konec marca 
• Srečanje treh univerz- maj 
• Zaključna svečanost društva - konec maja 
• Koncerti v Delfinu in Krki Strunjan 

 
V primeru poslabšanja COVID razmer: 
Z namenom zagotavljanja varnosti, bodo vaje potekale v 
skladu s priporočili NIJZ na prostem ali v zaprtih 
prostorih v manjših skupinah, kjer bo zagotovljena 
varnostna razdalja 1,5 do 2 metra. 
 

Uporabljene metode  in 
tehnike 
 

Pevske vaje na katerih se obravnava zastavljen repertoar in z 
različnimi tehnikami in pristopi krepi vokalno tehniko. 
Pripravlja se odrska postavitev. 
 



Vpisni pogoji, potrebna 
predznanja 
 

/ 
 

Število udeležencev 30 pevk 

Material za izvedbo programa, 
potrebni pripomočki ,ocena 
stroškov na kandidata  
 

Prostor za vaje z inštrumentom (klavirjem). 

Drugo 
 

    
                                                                                      
 


