
V sedemintridesetih letih delovanja sta se v zboru zvrstila 202 pevca. Zbor 
je v tem obdobju priredil 39 celovečernih koncertov v Ljubljani ter 300 
nastopov in 55 koncertov v različnih krajih po Sloveniji. Nastopal je tudi v 
tujini (Nizozemska dvakrat, Italija, Avstrija, Francija, Madžarska, Hrvaška 
/Dubrovnik, Korčula in Medžimurje/) in sodeloval s številnimi zbori.V 
zadnjem času pa je navezal stike z zborom Sv. Juraj na Bregu iz Lopatinca 
v Medžimurju in z zborom Cominum iz Komna na Krasu. V obdobju 
njegovega delovanja se je nabralo 414 skladb, od tega 184 priredb ljudskih 
pesmi. Nocoj bo predstavil nekaj skladb iz železnega repertoarja in nekaj z 
doslej najzahtevnejšega projekta Emona, Emona ki je bil premierno 
izveden 21. 1. 2015 v Cankarjevem domu. 
 
Denis Robnik je svojo glasbeno pot začel na SGBŠ Maribor kot učenec 
saksofona. Kasneje je začel študirati klavir, s katerim je uspešno maturiral. 
Od leta 2009 študira dirigiranje na Akademiji za glasbo v Ljubljani v 
razredu prof. Milivoja Šurbka, od 2010 pa še vzporedno kompozicijo in 
glasbeno teorijo pri prof. Marku Mihevcu. v letu 2012 je diplomiral iz 
orkestrskega dirigiranja, leta 2014 pa še iz kompozicije in glasbene teorije. 
V letošnjem letu ga čaka zagovor obeh magistrskih nalog.  
 
 
 
 

Nocojšnji koncert so omogočili: 
 
 

Četrtna skupnost Trnovo 
Člani KUD SCT 

JSKD in Mestna občina Ljubljana 
Zveza kulturnih društev Ljubljana  

Konservatorij za glasbo in balet, Ljubljana 
 
 
 

Iskrena hvala! 
 

 

 

Koncertni list sta pripravila Bogdanka Pirc Marjanović in Andrej Kerin 

 

 
Kulturno-umetniško društvo SCT 

vabi na  
 
 
 
 
 
 
 

KONCERT 
 

Pozdrav pomladi dveh zborov 
prijateljskega zbora  

MePZ Cominum iz Komna na Krasu 
zborovodkinja: Ingrid Tavčar 

in  

Mešanega pevskega zbora KUD SCT 
dirigent: Denis Robnik 

 
 

 
 

Mala koncertna dvorana  
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana 

Ižanska 12a 
 

v soboto, 28. marca 2015,  
ob 19.00 

 



Koncert so pripravili: 
Mešani pevski zbor Cominum iz Komna na Krasu 
CominuMEN - moška vokalna sekcija MePZ Cominum 
Zborovodkinja: Ingrid Tavčar 
Solist: Fabio Zonta, bariton 
pri klavirju: Ingrid Tavčar 
Mešani pevski zbor KUD SCT 
dirigent Denis Robnik 
Povezovanje: Dramsko recitacijska skupina KUD SCT 
 
Mešani pevski zbor Cominum - predstavitev 
Naš pevski zbor je nastal po naključju – priložnostno in brez dolgoročnih 
ambicij. Kljub temu je za nami mnogo nastopov in pevskih vaj; še več pa vezi, 
stkanih med nami, nastalih v delu in nagajivosti, vztrajnem premagovanju ovir in 
v trenutkih polnih adrenalina pred odhodom na oder… Sicer daleč od 
popolnosti, smo ji najbližje takrat, ko v nekem sozvočju nastane spoj med nami, 
poslušalci in neubesedljivostjo tistega, kar glasba pravzaprav je. Naš raznolik 
repertoar smo predstavili na revijah, občinskih, medobčinskih in državnih 
prireditvah, večkrat smo tudi prestopili meje naše države. Posebno radi se 
spominjamo sodelovanja na mednarodnem festivalu Europatage der Musik na 
Bavarskem ter nastopa na bienalnem regijskem tekmovanju Sozvočenja, kjer smo 
novembra lani prejeli drugo nagrado s priznanjem za najbolj perspektiven pevski 
zbor. Preizkušamo se tudi kot organizatorji dobrodelnih prireditev, revij ter 
pevskih seminarjev. Zaradi vsega, kar smo v 17 letih skupaj doživeli, je naključje, 
po katerem je nastal naš zbor, preraslo v prijetno obveznost, ki nas vsak teden 
znova privablja v naš Kotiček. Zbor že od ustanovitve vodi Ingrid Tavčar.  
 
Ingrid Tavčar, je profesorica klavirja in korepetitorka na Glasbeni šoli Sežana. 
Od ustanovitve je zborovodkinja mešanega pevskega zbora Cominum. Znanje na 
področju klavirske pedagogike, zborovodstva in vokalne tehnike izpopolnjuje na 
delavnicah in seminarjih. Je dobitnica priznanja občine Komen za delo na 
kulturnem področju in posebnega priznanja za korepetitorje na državnem 
tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije. 
 
Kulturno-umetniško društvo SCT obstoji in deluje kljub stečaju nekdanjega 
podpornika SCT, d. d., in tako ohranja spomin na številne objekte, zgrajene v 
domovini in tujini, ter na tisoče delavcev in njihovih družin, ki jim je družba SCT, 
d. d., dolga desetletja nudila varno zavetje.  
 
Mešani pevski zbor KUD SCT je sekcija Kulturno-umetniškega društva SCT. 
Ustanovljen je bil decembra 1976. Januarja 2011 je prevzel vodstvo zbora Denis 
Robnik – študent Akademije za glasbo. Z njim uspešno soustvarjamo že peto 
sezono in pripravimo letno po dva premierna koncerta.          

 Spored 
  

Mešani pevski zbor KUD SCT, dirigent Denis Robnik 
 

Ljudska, harm. Marij Kogoj: Stoji, stoji mi polje 
Barbara Maurer: Žabe 

   Jelka Dobnik 

Ljudska, prir. Emil Adamič: Vsi so prihajali 
Ljudska, harm. Hugolin Sattner: Perice 

Denis Robnik: Rokoborec 
…Tatjana Gauš 

Ljudska iz Savinjske doline, 
prir. Anton Schwab: 

 
Ljuba si pomlad zelena 

Karmen Vrečič: Ob južnih vratih 
… Jelka Dobnik 

Koroška ljudska, prir. Oskar Dev: Emonske terme 
     Tatjana Gauš 

Ljudska, prir. Emil Adamič: V dolinci prijetni … 
  

  

  

Fabio Zonta – bariton, pri klavirju Ingrid Tavčar 
Wolfgang Amadeus Mozart: Arija Guglielma iz opere Cosi fan 

tutte  
  

CominuMEN –moška vokalna sekcija MePZ Cominum 

Dalmatinski napev, prir. I. Tavčar: Greben 
Dalmatinski napev, prir. D. 

Šimek/R. Gross: 
 
Ružo crvena 

  
Mešani pevski zbor Cominum, zborovodkinja: Ingrid Tavčar 

Kolo iz Bele krajine: Pobelelo pole 
Makedonsko kolo: Što mi e milo 

Srbsko kolo, prir. T. Harrington: Ajde Jano 
Kolo iz Bele krajine, prir. J. Jež: Igraj kolce 

Srbsko - romsko kolo, prir. N. Cage: Niška banja 
  

Skupna pesem z zborom KUD SCT  

Istrska ljudska, prir. A. Kumar: Dajte, dajte 

 


