
15 let glasbenih popotovanj
Zbora sv. Nikolaja Litija



“Pred 15 leti je bil zbor skupina navdušencev, ki so se radi družili, 
z ogromno volje za delo,  brez posebne želje po uspehu.

Z leti trdega dela so prišli uspehi, vsak dosežek je bil temelj 
za naslednji cilj. Vsak dosežen cilj je postal korak na poti. 
Prepevanje s toliko različnimi ljudmi, značaji, poklici – 

medsebojno brušenje – prava šola za življenje!”

Helena Fojkar Zupančič

Vsak človek v sebi nosi zaklad, 
posodo številnih talentov. 
Nekateri jih odkrijejo sami, 
nekateri jih odkrivamo skupaj ... 

Potrebno je kopati. 

Vztrajno, z veseljem ...

Vmes se kdaj zlomi lopata, se 
utrudi telo, se bojuje duh.

A ostaja mladostno hrepenenje, 
navihana radovednost, žarenje 
ob odkritju vsakega svetlečega 
tona v izkopani zemlji.

Zbor sv. Nikolaja Litija je na 
teh petnajstih letih popotovanj 
odkril nešteto zakladov: zlatih, 
srebrnih, odličnih, veselih, 
čarobnih, mističnih, ... in 
vedno znova jih odkriva. Skozi 
zborovo telo se namreč vsa ta 
leta pretaka močna energija 
čudovitih oseb - več kot 
stopetdeset pevk in pevcev, ki 
so v petnajstih letih sodelovali 
v zboru.

Petje v Zboru sv. Nikolaja Litija 
je zanimiva stvar in čeprav smo 
pevci v resnici povsem navadni 

ljudje, imamo po svoje blagoslov. 
Na popotovanja po širnih 
glasbenih prostranstvih nas 
vsako leto znova pospremi 
vrhunska dirigentka v 
svetovnem merilu. 

Blagoslov je tudi, ker lahko 
delujemo v naročju domače 
župnije, ki nam daje prostor in 
duhovno oporo.

Naj bo naša pesem najprej 
hvaležnost vam, ki se radi 
srečujete z nami, ki vam naše 
petje pomeni vaše veselje. 

To je na koncu tudi naš cilj. 
Da nas pesem vse poveže. 
Da te talente, ta blagoslov 
delimo z vami.

Kjer sta namreč dva ali so trije 
zbrani v mojem imenu, tam sem 
sredi med njimi. (Mt 18,20)

Pevke in pevci 
Zbora sv. Nikolaja Litija



Oktober 1997 
Združena zbora (starejši pevci 
cerkvenega zbora in zametek 
Zbora sv. Nikolaja Litija) na 
izletu po Slomškovih poteh 

Maj 1998 
Dekanijska revija pevskih 
zborov - Polšnik 
Zbor šteje 22 pevcev in je 
popolnoma prenovljen. Prvič se je 
predstavil s pesmima Ave Marija 
(F. Gruber) in Ko v nebesa pridem 
(črnska duhovna).

December 1998 
Radijska sveta maša

December 1998 
Prvi božični koncert 
Z najlepšimi slovenskimi božičnimi 
pesmimi.

April 1999 
Sveta birma 
S svojim petjem smo prvič prispevali 
pri bogoslužju Svete birme, ki jo je 
vodil nadškof Alojzij Uran.

Maj 1999 
Občinska revija pevskih zborov

Maj 1999 
Dekanijska revija pevskih 
zborov  
Cerkev sv. Nikolaja Litija

Avgust 1999 
Prvi pevski vikend 
Prežganje 

November 1999 
Medobmočna revija odraslih 
pevskih zborov Zasavja 

December 1999 
Božični koncert 
Litija, Stari trg pri Ložu

September 2000 
11. Festival slovenske 
cerkvene glasbe  
Cerklje na Gorenjskem 
Prvi pomembnejši in odmevnejši 
nastop izven domače občine

December 2000 
Posvetitev župnijske cerkve 
sv. Nikolaja  
Missa Seraphica – p. Hugolin Sattner, 
Ad hoc orkester 

December 2000 
Božični koncert 
Litija, Ptuj

Marec 2001 
Sodelovanje na dobrodelni 
prireditvi ob Materinskem 
dnevu 
Delavski dom Zagorje

Junij 2001 
Festival Litija zaljubljena
Skupaj z Big bandom Srednje glasbene 
šole Ljubljana, Zborom Gimnazije Litija 
in zborom Akademik Trbovlje.

September 2001 
Slovesnost ob 100 obletnici 
cerkve sv. Martina  
Šmartno pri Litiji

Oktober 2001 
Koncert Jerebovih pesmi
Koncert pesmi Petra Jereba ob 50 
obletnici smrti skladatelja.

December 2001 
Turneja po Avstriji 
Božični koncerti v Gradcu, Dobrli 
vasi in na Dunaju. 

Junij 2002
»Od cerkvice do cerkvice«
Maša za radio Ognjišče, Polšnik 

September 2002 
12. Festival slovenske 
cerkvene glasbe  
Cerklje na Gorenjskem 

December 2002 
Božični koncert 
Zbor je med drugim zapel nekaj 
skladb angleškega skladatelja Johna 
Rutterja, ki jih je za to priložnost 
prepesnila v slovenski jezik ga. prof. 
Irma Močnik. Izvedene so bile skupaj 
z Nikolajevim otroškim zborom in 
simfoničnim orkestrom. 

Marec 2003 
18. Državno zborovsko 
tekmovanje NAŠA PESEM 
2003 v Mariboru 
Zbor je osvojil zlato priznanje za 
91,7 točk, nagrado za najboljšo 
izvedbo pesmi iz 19. stoletja (F. 
M. Bartholdy: Richte mich Gott), 
nagrado za najboljšo izvedbo ljudske 
pesmi (L. Lebič: Luba vigred se rodi), 
nagrado za najboljšega dirigenta 
debitanta in štipendija zborovodkinji 
Heleni Fojkar Zupančič za najbolj 
perspektivno zborovodkinjo. 



Maj 2003
Akademija Zbora sv. Nikolaja
Slavnostna prireditev in odprtje 
razstave ob visokem kulturnem 
dosežku zbora na državnem 
tekmovanju Naša pesem 2003 v 
Mariboru. 

Oktober 2003 
Snemanje zgoščenke 
Božična luč
Snemanje je potekalo v Zavodu 
sv. Stanislava skupaj s priznanim 
basbaritonistom Markom Finkom, 
Nikolajevim otroškim zborom ter 
simfoničnim orkestrom Simfonija 
Luwigana. 

November 2003 
9. gala koncert Radia 
Ognjišče 
Slovenska filharmonija Ljubljana

December 2003 
Izid zgoščenke Božična luč

December 2003
Božični koncert – Božična luč
Litija, ljubljanska Stolnica

April 2004
7. Mednarodno tekmovanje 
Maribor 2004
Zbor je bil edini predstavnik Slovenije 
in se je z 90,3 točkami uvrstil na 
drugo mesto ter prejel priznanje 
in nagrado zborovodji za najboljšo 
izvedbo obvezne sodobne slovenske 
skladbe Večer (Uroš Krek). Zbor 
je bil po izboru publike izbran za 
najboljšega na koncertu ljudskih 
pesmi. 

September 2004
Gostovanje na festivalih v 
Italiji
Fano in Pesaro

Oktober 2004 
13. Festival slovenske 
cerkvene glasbe 
Cerklje na Gorenjskem

December 2004 
Božični koncert 
Božični koncert s Simfoničnim 
orkestrom RTV Slovenija v Ljubljani 
in Mariboru in z dirigentom Davidom 
de Villiersom.

Februar 2005 
Tako pojo zlati 
Slovenska filharmonija Ljubljana

April 2005 
19. Državno zborovsko 
tekmovanje NAŠA PESEM 
2005 v Mariboru 
Uvrstitev na prvo mesto (94,3 točke)

Avgust 2005 
Razumeti in peti 
spiritual & gospel 
Seminar za ljubitelje črnske duhovne 
glasbe z ameriškim dirigentom Paul 
A. Smithom v Zavodu sv. Stanislava 
v Ljubljani ter koncert spirituala in 
gospela v Litiji.

September 2005 
Mednarodni zborovski 
festival v Italiji 
Teramo in Pescara

December 2005 
Božični koncert Imago 
Sloveniae 
Odlomki iz Bachovega Božičnega 
oratorija ter slovenske božične 
pesmi, Litija in Slovenska 
filharmonija Ljubljana 

Marec 2006 
Koroška poje 
Celovec, Avstrija 

Maj 2006 
70-letnica župnije Litija 
Maša in koncert

Julij 2006 
45. Mednarodno zborovsko 
tekmovanje Seghizzi, 
Italija 
Zbor je v kategoriji monografskih del 
dosegel tretje mesto s točkami 89,2.   

Oktober 2006 
39. Srečanje hrvaških pevskih 
zborov 
Novigrad-Cittanova, Hrvaška 

Oktober 2006 
6. Zborovski festival Koper
Zaključni koncert v Pokrajinskem 
muzeju v Kopru.

November 2006 
9. Sušnikovi dnevi 
Koncert krstnih izvedb skladb osmih 
slovenskih skladateljev na besedila 
Antona Martina Slomška.

November 2006 
12. Gala koncert radia 
Ognjišče  
Cankarjev dom – Gallusova dvorana, 
Ljubljana 



December 2006 
Božični koncert 
Scenska in kostumska izvedba 
Tomčevega Slovenskega božiča v 
Litiji, Trbovljah in v Kosezah. 
V sodelovanju z organistom 
Primožem Malavašičem, 
citrarjem Blažem Kladnikom, 
harmonikašem Krunoslavom Križem 
ter Nikolajevim otroški in dekliškim 
zborom. 

Marec 2007 
Maša ob 300 letnici 
ljubljanske stolnice  
Stolnica v Ljubljani

Junij 2007 
12. Festival komorne glasbe, 
Valvazorjevi večeri 
Koncert v župnijski cerkvi sv. Petra 
in Pavla, Zagorje. 

Avgust 2007 
3. Mednarodni zborovski 
festival Bayeux, 
Francija  
Festival je bil posvečen 50. obletnici 
združenja Evrope. Sodelovali so 
zbori iz Anglije, Nizozemske, Italije, 
Slovenije in Francije. 

November 2007 
Koncert Sacra Religio ob 10. 
obletnici Zbora sv. Nikolaja

November 2007
Izid zgoščenke Sacra Religio 
Na zgoščenki so predstavljeni biseri 
slovenske in tuje duhovne glasbe.

December 2007
Advent v gradu Schallaburg, 
Avstrija
Slovenski božič v gosteh 

Junij 2008
Nu pujte, pujte vsi ludje! 
Koncert protestantskih pesmi 
ob 500. obletnici krsta Primoža 
Trubarja v župnijski cerkvi sv. 
Kancijana, Škocjan pri Turjaku.

Oktober 2008
1. Alpen Chor Festival v Švici 

December 2008
Nikolajevo romanje v 
Rim 
Med drugim petje pri maši v baziliki 
sv. Petra, Vatikan. 

December 2008 
Božične pesmi v majhni štalici 
velikega sveta 
Božične pesmi narodov v Litiji in 
Kamniku. 

April 2009 
10. Mednarodno zborovsko 
tekmovanje v Mariboru 
Zbor je zasedel četrto mesto. 

Februar 2010 
Literarni večer s Tonetom 
Pavčkom
Grajski večeri, grad Rakovnik, 
Ljubljana. 

Julij 2010 
Mednarodni projekt Carmina 
Burana, gostovanje v Nemčiji
V sodelovanju s simfoničnim 
orkestrom Collegium Musicum 
Potsdam iz Nemčije in MePZ Viva 
Brežice. Koncerta v Potsdamu in v 
Belzigu.

Avgust 2010 
Vlado Kreslin, Mali bogovi in 
zbor sv. Nikolaja 
Sodelovanju na festivalu Slovo 
poletju v Litiji s petjem Kreslinovih 
pesmi v priredbi Tomaža Pirnata.

Oktober 2010 
Mednarodni projekt Carmina 
Burana v Sloveniji 
V sodelovanju s simfoničnim 
orkestrom Collegium Musicum 
Potsdam iz Nemčije in MePZ Viva 
Brežice. Koncerta v Brežicah in Litiji.

April 2011 
Mednarodno zborovsko 
tekmovanje Venezia in 
Musica v Benetkah 
Zbor je prejel posebno nagrado za 
izvedbo obvezne skladbe Ave Maria 
Colina Mawbyja, dosegel prvo mesto 
v kategoriji sakralna glasba, 



prvo mesto v kategoriji mešani zbori 
z obvezno skladbo, s tem postal 
absolutni zmagovalec tekmovanja in 
dobitnik velike nagrade »Venezia in 
Musica«.

Julij 2011 
Otvoritev Poletnega festivala 
Ljubljana z Mahlerjevo 
Simfonijo tisočev 
Koncert ob 20. obletnici 
ustanovitve države Slovenije, 
Ljubljana ter koncert v zagrebški 
Areni. V sodelovanju z najboljšimi 
slovenskimi zbori, orkestroma 
slovenske in zagrebške filharmonije 
ter sirigentom Valerijem Gergijevim.

September 2011 
Izid tretje zgoščenke, 
Eno drevce
Zgoščenka s priredbami slovenskih 
ljudskih pesmi. Na zgoščenki 
je posneta tudi ena najlepših 
slovenskih ljudskih pesmi - priredba 
Ambroža Čopija, Eno drevce mi je 
zraslo, ki jo je posvetil zborovodkinji 
Heleni Fojkar Zupančič in Zboru sv. 
Nikolaja Litija. 

April 2012 
22. Državno zborovsko 
tekmovanje NAŠA PESEM 
2012 v Mariboru 
Zbor je prejel zlato priznanje za 
doseženih 91,7 točk ter dosegel 
drugo mesto. Prejel je posebno 
nagrado za najboljšo izvedbo 
priredbe slovenske ljudske pesmi 
(Ambrož Čopi, Eno drevce mi je 
zraslo), zborovodkinja Helena 
Fojkar Zupančič je prejela posebno 
nagrado za najboljšega zborovodjo 
tekmovanja. 

Junij 2012
Glasbeni večeri Tabor 2012
Tabor nad Dornberkom 

Oktober 2012
Praznovanje 15 letnice 
Koncerta v Litiji in Ljubljani, 
premierna izvedba skladb, napisanih 
posebej za Zbor sv. Nikolaja Litija: 
“Dež” Katarine Pustinek Rakar, 
“Sedit Angelus” Ambroža Čopija 
ter “Ave Maris Stella” Črta Sojarja 
Voglarja. 

2012
22. Slovensko zborovsko tekmovanje 
Naša pesem, Maribor
•	 Zlata plaketa in drugo mesto
•	 Posebna nagrada dirigentki za najboljšo 

izvedbo priredbe slovenske ljudske 
pesmi, Eno drevce, Ambroža Čopija

2011
9. Mednarodno zborovsko tekmovanje 
Venezia in Musica, Benetke
•	 Prva nagrada v kategoriji sakralna 

glasba
•	 Prva nagrada v kategoriji mešani zbori
•	 Posebna nagrada za najboljšo izvedbo 

obvezne skladbe, Ave Marija, Collina 
Mawbyja

•	Absolutni zmagovalci tekmovanja in 
prejemniki Velika nagrade tekmovanja

2009
9. Mednarodno zborovsko tekmovanje 
Maribor 2009
•	Uvrstitev v finale za Grand Prix 

tekmovanja
•	 Četrto mesto

2006
45. Mednarodno zborovsko tekmova-
nje C. A. Seghizzi, Gorica, Italija
•	 Tretje mesto v kategoriji  

Monografskih del
•	Drugo mesto v kategoriji jazz, gospel, 

spiritual, folk

2005
19. Slovensko zborovsko tekmovanje 
Naša pesem, Maribor
•	 Prvo mesto ex equo in zlata plaketa

2004
7. Mednarodno zborovsko tekmovanje 
Maribor 2004
•	Drugo mesto
•	 Posebna nagrada dirigentki za 

najboljšo izvedbo obvezne skladbe, 
Večer, Uroša Kreka

•	Najboljši zbor tekmovanja po izboru 
občinstva

•	Najboljši zbor na koncertu ljudskih 
pesmi po izboru občinstva

2003
18. Slovensko zborovsko tekmovanje 
Naša pesem, Maribor
•	 Zlata plaketa
•	 Priznanje za najboljšo izvedbo 

skladbe, napisane v 19. Stoletju
•	 Priznanje za najboljšo izvedbo 

priredbe slovenske ljudske pesmi, 
Luba Vigred, Lojzeta Lebiča

•	Nagrada za najvišje uvrčen zbor, ki je 
prvič na tekmovanju

•	Nagrada dirigentki za najboljšega 
dirigenta, debitanta

S tekmovalnih odrov …



Helena Fojkar Zupančič, diplomirana 
solopevka in glasbena pedagoginja 
deluje kot zborovska dirigentka 
in učiteljica vokalne tehnike na 
Škofijski klasični gimnaziji v 
Ljubljani. Pri delu z zbori posebno 
pozornost namenja oblikovanju 
zdravega, homogena in lepega 
zborovskega zvoka ter prepričljivosti 
odrskih nastopov. Vodi Zbor 
sv. Nikolaja Litija in Dekliški zbor  
sv. Stanislava Ljubljana. 
Z obema koncertira po Evropi in na 
tekmovanjih dosega prva mesta in 
posebne nagrade. 

Med njenimi najpomembnejšimi 
uspehi je absolutna zmaga 
na EBU tekmovanju Let the 
Peoples Sing 2009 v Oslu, ki jo 
je dosegla s svojim dekliškim 
zborom, s katerim se je maja 
2012 na povabilo organizatorjev 
udeležila prestižnega Evropskega 
mladinskega zborovskega festivala 
v Baslu ter absolutna zmaga 
na Mednarodnem zborovskem 
tekmovanju Venezia in Musica z 
zborom sv. Nikolaj Litija. Na več 
tekmovanjih je bila nagrajena kot 
najboljša dirigentka.

Od leta 2009 snema in koncertira s 
Komornim zborom Radia Slovenija. 
V letih 2004 ter 2007 – 2009 je 
vodila Slovenski otroški zbor.

Vodi seminarje vokalne tehnike, 
zborovske in dirigentske delavnice 
ter je cenjena žirantka državnih in 
mednarodnih tekmovanj.
 

V Zboru svetega Nikolaja Litija 
poje 50 pevk in pevcev iz Litije in 
orednje Slovenije. V petnajstih letih 
delovanja se je razvil v vrhunski 
pevski sestav, ki je s sodelovanjem 
pri bogoslužju v domači cerkvi, 
koncertiranjem po Sloveniji, 
gostovanji širom po Evropi postal 
priznan doma in v tujini. Odlikuje 
se po lepem zvoku ter prepričljivih 
izvedbah skladb različnih stilnih 
obdobij. Na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih se uvršča na najvišja 
mesta ter prejema številne posebne 
nagrade.

Ponaša se s tremi zgoščenkami: 
Božična luč (2003), z izbranim, v 
slovenski jezik prepesnjenim opusom 
angleškega skladatelja Johna Rutterja, 
Sacra religio (2007), na kateri je najti 
bisere iz zakladnice duhovne glasbe 
slovenskih in tujih avtorjev različnih 
obdobij, ter Eno drevce (2011), s 
pestrostjo slovenskih ljudskih pesmi.

V preteklosti je sodeloval z mnogimi 
priznanimi umetniki in ansambli, 
Davidom De Villiersom, Paulom 
A. Smithom, Knutom Andreasom, 
Stankom Arnoldom, Marcosom 

Finkom, Zoranom Škrinjarjem, 
Vladom Kreslinom in Malimi 
bogovi, s simfoničnimi orkestri RTV 
Slovenija, Simfonija Luwigana in 
Collegium Musicum iz Potsdama. S 
slednjim in z zborom Viva Brežice 
so v sezoni 2010/2011 izvedli 
odmeven vokalno inštrumentalni 
koncert – Carmina Burana Carla 
Orffa, ki se ga je samo v Litiji 
udeležilo skoraj tisoč poslušalcev.  
Julija 2011 so sodelovali pri 
monumentalni izvedbi Mahlerjeve 
Simfonije tisočev z dirigentom 
Valeryjem Gergijevim.

Zborovske novitete in priredbe so za 
Zbor sv. Nikolaja napisali pomembni 
slovenski skladatelji: Damijan Močnik, 
Ambrož Čopi, Črt Sojar Voglar, Blaž 
Pucihar, Nana Forte, Peter Šavli, Ivan 
Florjanc in Katarina Pustinek Rakar.

Zbor, ki domuje v župniji Litija, deluje 
pod okriljem društva Nova kultura 
Litija in je član evropske zborovske 
zveze, Europa Cantat. Od ustanovitve 
leta 1997 ga, ob pomoči korepetitorjev 
Janeza Klobčarja, Črta Sojarja Voglarja, 
Marte Sojar Voglar in Tamare Avsec, 
vodi Helena Fojkar Zupančič.

Zbor svetega Nikolaja LitijaHelena Fojkar Zupančič, dirigentka zbora



»Petje v Zboru Sv. Nikolaja v prvi vrsti izpopolnjuje moje bistvo. Je hrana moji 
duši - besedila in čudovite melodije sakralne glasbe mi dajejo enkraten občutek 
zadovoljstva, svobode in predstavljajo način izražanja same sebe. Vsak teden se 

veselim vaj in komaj čakam, kaj se bomo novega naučili. Veseli me že sama misel, 
da bomo po enem tednu zopet peli. Po vajah sem polna energije in si še v postelji v 
mislih pojem, dokler ne zaspim. Od vsega pa me še vedno po tolikih letih petja pri 
Nikolaju najbolj fascinira, da smo pevci na odru zmožni takšne povezanosti med 

seboj in dirigentko, da se včasih na določene trenutke zdi prav kozmično. Sploh pa je 
Nikolaj velika skupina naravnost enkratnih ljudi :-)«

Aleksandra Potisek Križ, sopran

»Ko ob petju 'zazvenimo' skupaj, ob tem čutim 
tisto veliko vrednost skupinskega truda, ki je 

veliko večja od vsote posameznih prizadevanj. 
Obenem med odpiranjem svoje notranjosti 
zvoku spoznavam samega sebe in se vesel 

zavem, da to odkrivanje 'življenja' v obliki 
petja prinaša na svet žarke Luči ... za druge.«

Alexander Jerman, bas

»Zbor sv. Nikolaja ... to ni le prihajanje na vaje, učenje not in petje na koncertih ali pri sv. mašah. 
Je mnogo, mnogo več. Je izmenjava izkušenj, mnenj, smeh, zabava, premagovanje izzivov, druženje 
s prijetnimi, odprtimi, talentiranimi ljudmi, učenje novih (nepevskih) stvari ...  Je nekaj, kar moraš 

enostavno osebno izkusiti, da resnično razumeš bistvo ... «
Maša Gril, sopran

»Petje v Zboru sv. Nikolaja ni samo 
petje, je še vse tisto zraven, kar lahko 

občutiš samo, če si del zbora.«
Tomaž Damjan, tenor

»Ko sem prišel v zbor, sem imel glasovne kondicije za največ dve uri, zdaj pa lahko 
pojem deset ur skupaj. Pa še bolje komponiram za zbore.«

Črt Sojar Voglar, tenor, skladatelj in inšpektor Nikolajeve intonacije

»Petje pri Nikolaju mi je predvsem šola za 
skupnost. Priložnost, da odkrivam sebe v odnosu 
do drugih, ter da poskušam dati skupnosti tisto, 

kar v danem trenutku zmorem. Je vrt, v katerem 
rastejo izkušnje in cvetijo lepi spomini. Je spodbuda, 
da s pesmijo spoznavam lastno kulturo in se v njej 

povežem z narodovo preteklostjo.«
Marko Mehle, tenor

»Tako kot je 1+1=3, tako tudi pevci pri Nikolaju združujemo svoje moči 
in talente, iz katerih nastane nekaj več. Ko se med koncertom zagledaš med 
publiko in opaziš prežarjene, prevzete obraze, je med vsemi - pevci, Heleno 
in poslušalci - zaznati neko presežno energijo ... Še dobro, da smo se našli!«

Eva Debelec, alt

»Petje pri Nikolaju je 
izpolnjevanje želje - želje po 
ustvarjanju, po druženju, po 

iskanju izkušenj in rasti.«
Nika Košmelj, alt

»Prepevanje v zboru sv. Nikolaja mi pomeni neko sprostitev in umik iz vsakdanjih 
psihičnih in fizičnih naporov. Vzdušje med člani zbora je temelj te sproščenosti, ta pa po 
mojem mnenju pripomore tudi h kvaliteti celotnega zbora. Zbor mi prinaša neko novo 

izkušnjo tako na področju petja kot na področju vsakdanjih medosebnih odnosov.«
Nataša Mrzel, sopran

»Nikolajevci smo se skupaj znašli na tisti 'poti, ki je pomembnejša od cilja'; na poti 
premikanja lastnih meja, na poti iskanja in zasledovanja perfekcije, na poti povezovanja 

popolnoma različnih oseb v eno skupno telo ... In kako čarobne so tiste priložnosti, ko se mreža 
nevidnih niti med nami sklene in za nekaj izmuzljivih trenutkov cel zbor deluje kot eno bitje... 

In to je ideal, ki mu je vredno slediti!«
Vita Zalar, sopran

»Naj bo mesena al prtena, 
da le lesena ne bo!«

Matej Zupančič ml., bariton

»Tisti trenutek, ko intonacija izzveni 
in vsak si zaželi, da čisto vstopili bi ...

To ti občutek take sreče je, miru,
katere deležen boš le Tu.«

Rok Klobčar, enkrat bariton, enkrat bas

»Petje pri zboru sv. Nikolaja dobro popestri moj prosti čas, ker združuje prijetno s 
koristnim. Vzdržuje mojo pevsko kondicijo in kreativnost, ponuja veliko priložnosti 
druženja z ljudmi, ki prav tako ljubijo glasbo, pogosto krepi moje smejalne mišice, 

konec koncev pa tudi neguje mojo neizmerno ljubezen do petja.«
Maruška Pavlin, tenor



Hvala  Mateju  Zupančiču  mlajšemu in  Urošu Obolnar ju  Bucotu (serv is  boj lar jev  in  balonarstvo) ,  ker  sta  med tem,  ko  sem obl ikoval  knj iž ico ,  na  kolenih  r ibala ,  ometavala ,  po lagala  p lošč ice ,  fugira la  in  barvala  namesto  mene.  Matej

Vsebino brošurice so pripravili:
Albert Pavli, Špela Jerič, Klavdija Potokar, Sandra Kokalj

Tisk:
Para, Ljubljana, 2012

ZBOR SV. NIKOLAJA LITIJA
Nova kultura Litija, Valvazorjev trg 1, 1270 Litija - Email: info@litija.org - Spletna stran: www.nikolaj.si

Našli nas boste:Smo v družini:

V vsakega človeka so bili položeni zakladi - posode številnih talentov. 
Nekateri jih odkrivamo skupaj ... 


