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Na podlagi 5. člena Odloka o priznanjih Občine Lukovica in o priznanjih župana Občine
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/04) je župan Občine Lukovica Matej Kotnik, dne
19. 4. 2012 sprejel naslednji
SKLEP
O PODELITVI PRIZNANJ ŽUPANA OBČINE LUKOVICA
1. Župan Občine Lukovica Matej Kotnik podeljuje srebrno priznanje župana
Franciju Capudru za uspešno, več kot dvajsetletno, delo predsednika Moškega
pevskega zbora Janko Kersnik in za intenzivno delovanje na področju kulture v
Občini Lukovica.
Franci Capuder izhaja iz družine, kjer mu je bila visoka delovna in kulturna zavest položena že
v zibelko. Leta 1970 se je kot pevec pridružil zboru, ki sta ga postavila in čvrsto vodila njegov
oče Franc Capuder in zborovodja Peregrin Capuder. Sodeloval je tudi pri dramski sekciji
društva. Tam so nekako bolj cenili njegov talent za scenska dela, medtem ko je pri zboru
postal in ostal pevski steber drugega tenorja. Po očetovi smrti je leta 1991 odgovorno prevzel
vlogo predsednika zbora. Odtlej bedi nad načrti in zadanimi cilji zbora, nad prisotnostjo, nad
tem, da ima zbor prostore za vaje, z veliko odgovornostjo skrbi, da turneje in nastopi zbora
niso niti pod dimenzionirani niti predimenzionirani. Že Francijev oče je znal povezovati ljudi in
si zadati ter izpeljati visoke cilje, Franci Capuder pa je zboru olajšal marsikateri organizacijski
izziv. V kolikor ga državna služba ne zadrži, na vaje prvi pride in zadnji odide. Prav njemu gre
velika zasluga za ohranjanje pevske tradicije in živahno delovanje zbora.

2. Župan Občine Lukovica Matej Kotnik podeljuje bronasto priznanje župana
Janezu Močniku za izjemno uspešno sodelovanje z Moškim pevskim zborom
Janko Kersnik in za skladbe, ki jih je napisal za slavnostne prilike Občine
Lukovica in države Slovenije.
Janez Močnik sodi v najvišji rang slovenskih skladateljev s posebnim posluhom za zborovsko
obdelavo ljudskih pesmi. Iz bogatih izkušenj svojega udejstvovanja kot zborovski pevec, pevec

solist in organist zna in zmore zapisati skladbe, ki izžarevajo muzikalnost, tradicijo in
skladateljsko eleganco. Njegove prijetne in navdihujoče skladbe prepevajo zbori po celi
Sloveniji in v zamejstvu. Z Moškim pevskim zborom Janko Kersnik posebno sodeluje zadnje
desetletje, ko je bil vedno pripravljen požlahtniti svečane prilike s priredbami ljudskih ali pa z
lastnimi novimi deli. Ker so bile prošnje za skladbe lahko zelo specifične, se je tudi sam
potrudil z avtorskimi besedili. Ob siceršnjih njegovih skladbah iz železnih repertoarjev
slovenskih zborov je, če izpostavimo le nekatere, ki jih je Moški pevski zbor krstno izvedel,
napisal dve pesmi za svetovni kongres čebelarjev, priredil svečano latinsko mašo Kamila
Maška, napisal himno ob letošnji 550-letnici ljubljanske nadškofije in pa tudi slavnostno
skladbo Moškega pevskega zbora Janko Kersnik. Priznanje pomeni tudi poklon celotnemu
glasbenemu opusu profesorja Janeza Močnika ob njegovem nedavnem življenjskem jubileju in
za njegov prispevek k razvoju kulturnega življenja v Občini Lukovica.

3. Župan Občine Lukovica Matej Kotnik podeljuje bronasto priznanje župana
Davidu Burbidgeu za intenzivno kulturno povezovanje Občine Lukovica z
lokalnimi skupnostmi na severu Anglije in za plodovito spletanje vezi med
Slovenijo in Veliko Britanijo.
David Burbidge že dolga leta organizira izmenjave zborov ter vokalnih in gledaliških skupin, pa
tudi društev med Slovenijo in Anglijo ter Škotsko. V našo državo je pripeljal precej izvrstnih
zborov, v Angliji pa je za lukoviški Moški pevski zbor Janko Kersnik pripravil turnejo, ki je bila
mnogo več kot le obisk in niz koncertov. Vedno spleta vezi na vseh ravneh, od državniških do
osebnih. Ob njegovi spodbudi smo bili deležni tudi obiska Andrewa Pegea, ambasadorja
kraljevine Velike Britanije, ki se je javno zelo pohvalno izrazil o delovanju Moškega pevskega
zbora Janko Kersnik in harmonikarju Tomažu Pustotniku. Pripravlja pa tudi še bolj intenzivno
in širše sodelovanje med Občino Lukovica in angleškim mestom Rothbury.

4. Župan Občine Lukovica Matej Kotnik podeljuje bronasto priznanje župana
Marinku Pintarju za zgledno, vztrajno, predano in predvsem spodbudno delo v
desetletju petja pri Moškemu pevskemu zboru Janko Kersnik ter za žlahtne
kulturne povezave zbora in Občine Lukovica s širšo Slovenijo, zamejstvom in
tujino.
Marinko Pintar je za današnji čas svetel zgled angažiranega posameznika. S petjem je bil
intenzivno povezan že od mladih let, še vedno prepeva v treh pevskih zborih, zadnjih deset let
pa se je vozil vsak ponedeljek iz Gorice na pevsko vajo v Lukovico in nato še nazaj. Najbrž bi
celo v slovenskem prostoru težko našli koga, ki bi mu v tej predanosti lahko pariral. Ob tem je
uspešno žlahtnil odnos tudi ostalih pevcev zbora do gostovanj in izmenjav v zamejstvu.
Organiziral je navdihujočo „balkansko turnejo“, kjer je Moški pevski zbor Janko Kersnik imel
koncerte tudi za kar nekaj slovenskih društev v Srbiji in v Makedoniji. Marinko je človek iskanja
rešitev in ne problemov. Je naravni talent za spodbujanje in širjenje dobre volje. Je tudi eden
ključnih elementov, da je novim pevcem lažje zdržati v zboru. Ob njem je vse mogoče, tudi
mnogotere vitalne vezi, ki so se spletle med Občino Lukovica in Goriškimi Brdi ter zamejci v
Italiji.

5. Župan Občine Lukovica Matej Kotnik podeljuje bronasto priznanje župana
Igorju Velepiču za petnajstletno vodenje Moškega pevskega zbora Janko
Kersnik in za prepoznaven prispevek na kulturnem področju Občine Lukovica.
Igor Velepič je intenzivneje v našo občino vstopil kot organist v Blagovici, kjer je orglal in vodil
zbor skoraj deset let. Vmes je prevzel tudi vodenje Moškega pevskega zbora Janko Kersnik in
vnesel nov koncept tematsko zaokroženih koncertov. Prvi je bil koncert fantovskih pesmi,
potem zgodovine himen na Slovenskem, pa koncert posvečen skladatelju Pavlu Kernjaku...
Močno je dvignil povprečje sodelovanja Moškega pevskega zbora Janko Kersnik z drugimi
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zbori in glasbenimi zasedbami. Vnesel je tudi več sakralnega repertoarja in s tem tudi
koncertnih nastopov po cerkvah. Z njim je bil zbor dvakrat povabljen na Festival pesmi in vina
v madžarskem mestu Pecs. To je tudi pomenilo peti v elitnejših dvoranah in nastopati pred
večtisočglavo množico. Kasneje je z zborom izvedel še turnejo po severni Angliji, pa lani po
Balkanskih deželah in letos januarja turnejo po Avstriji in Češki s prazničnim programom.
Skupaj z Rokom Avbljem sta organizirala tudi svečani božični koncert na Ljubljanskem gradu.
Prizadeva si za dobro sožitje pevcev različnih generacij pri zboru in za dobro sodelovanje med
zbori na lukoviškem ter širše.

OBČINA LUKOVICA
ŽUPAN
Datum: 19. 4. 2012

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA
Stojan Majdič, začasni odgovorni urednik
tel.: 01 72 96 300, fax: 01 72 96 313 E-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
Uredništvo: Občina Lukovica p. p. 26, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
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