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ČLANSTVO 2018
Dirigent

Saksofon

Francoski rog

Rihter Matej

Čater Nika

Gartnar Damijan

Kajzer Špela

Kopač Tanja

Flavta

Kržan Franc

Motl Bojan

Gorišek Špela

Pernuš Tina

Praprotnik Aljaž

Kokošar Tanja

Rogelj Veronika

Rogelj Katarina

Traven Eva

Bariton

Šink Urška

Uršič Urša

Mervič Matija

Zupan Petra

Klarinet
Gantar Luka
Jančič Vasja
Kobe Katja
Kos Domen
Kukovič Tomaž
Popovič Tamara
Rogelj Metod
Verlič Luka

Nunar Sašo

Trobenta

Rihter Maks

Aleš Luka

Turk Maks

Balantič Anže
Brenkuš Porenta Bor
Marn Anže
Ovsenek Nina
Plahuta Mira
Rauch Ciril
Založnik Marcel

Zaplotnik Jaka

Pozavna

Završnik Tomaž

Jerončič Robert

Zupanc Žiga

Pustinek Martin
Vlašič Lan
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Tuba
Kadunc Rožle
Kukovič Robert
Oblak Tilen

Tolkala
Djoković Branko
Kern Miha
Kokalj Lenart

Pihalna godba naredi dogodek res prazničen
Prešernov smenj 8. februarja, spominska slovesnost na Planici nad
Crngrobom, prvomajska budnica in proslava na sv. Joštu nad Kranjem,
maturantska parada v maju, dobrodelni Županov tek, promenadni
koncert za začetek poletja v juniju, Kranfest na vrhuncu poletja,
spominska slovesnost bazoviškim žrtvam prvi petek v septembru
v Prešernovem gaju, občinski praznik s slavnostno akademijo,
prireditve Prešernega decembra z novoletnim koncertom – si vse
te dogodke predstavljate brez močnih in polnih zvokov Pihalnega
orkestra Mestne občine Kranj? Pihalni orkester je vitalni del teh že
tradicionalnih dogodkov v kranjski občini, nepogrešljiv pa je tudi
na vseh prireditvah, ko začenjamo ali zaključujemo pomembne
investicije za razvoj in življenjsko blaginjo naše občine.

Boštjan Trilar
Župan Mestne občine Kranj

Danes ste najstarejše delujoče kulturno društvo v Kranju. Častitljiva
je vaša obletnica 120 let delovanja in potrditev, da glasba združuje
v vseh časih. Mogočen in življenja polni zvok pihalnega orkestra
vedno odpihne slabo počutje in nas napolni z zanosom, vedrino
in pozitivno energijo. V teh številnih desetletjih so svoje znanje in
veselje do igranja inštrumentov preizkušali številni glasbeniki, več
kot 300 v 120 letih, zamenjale so se generacije, 21 predsednikov, 25
dirigentov, preživeli ste tri vojne in tri državne sisteme. Glasba živi
ob vsakem času, povezuje talente in ljudi dobre volje.
Vesel in ponosen sem, da lahko čestitke ob jubileju izrečem več
kot 50-članskemu orkestru godbenic in godbenikov, ki delujete
v dveh zasedbah in imamo tako od leta 2016 tudi v Kranju Big band
Kranj. Pravite, da v orkester sprejmete vsakogar, ki zna igrati na
inštrument, pozna osnove glasbene teorije in zna brati note. Ker
odlično sodelujete z Glasbeno šolo Kranj, verjamem, da boste
pridobili tudi mlade tolkalce, ki vam jih primanjkuje, ter še naprej
uspešno nastopali na tekmovanjih in festivalih doma in v tujini.
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Spoštovani godbeniki in prijatelji godbeništva
V času priprav na obeleževanje častitljive 120. obletnice ustanovitve
našega pihalnega orkestra, ki nas uvršča kot najstarejše delujoče
kulturno društvo v Kranju, smo močno pobrskali po partiturah,
zapisnikih, zaprašenih fotografijah ter predmetih v godbenem
arhivu. V 120 let trajajoči godbeni poti smo našli številne že
pozabljene zgodbe, nauke ter premagane izzive naših predhodnikov,
ki dokazujejo pomen kranjskega godbeništva za mesto Kranj, meni
ostalim godbenikom pa je zato dosežena 120- letnica orkestra
lahko v še večji ponos. Kot predsednik zato čutim dolžnost, da to
zgodbo predamo vam, bralcem, Kranjčankam in Kranjčanom ter
našim zanamcem.
V biltenu pred vami je zato avtor, Tomaž Završnik, dolgoletni član,
nekdanji dirigent in predsednik, podrobno opisal bogato in burno
zgodovino našega pihalnega orkestra, ki jo je orkester pisal pod
8 imeni, 5 oblikami državne ureditve, 25 dirigenti in 21 predsedniki.
Razvoj ter vzponi in padci orkestra so bili vseskozi neločljivo
povezani z usodo Kranja in njenih prebivalcev. Največje spremembe
v delovanju, članstvu in sestavi orkestra sta narekovali obe
svetovni vojni ter številne spremembe družbene ureditve. Orkester
se je tem razmeram vsakič znova prilagodil, saj sta želja po
poustvarjanju glasbe ter poseben godbeni duh, ki ga premore vsak
pravi godbenik, poskrbel, da je godbena dejavnost zamrla zgolj v
najhujših razmerah prejšnjega stoletja.

Luka Verlič
Predsednik KD Pihalni orkester
Mestne občine Kranj

Čeprav živimo v času, ko se ljubiteljska kultura spopada z zmanjševanjem javne finančne podpore,
godbeništvo v Sloveniji v zadnjih letih doživlja manjši preporod. Ta se je zgodil tudi v kranjskem pihalnem
orkestru. V času od njegove 115-letnice so se godbeniki uspešno udeležili 2 tekmovanj, 6 gostovanj po
Sloveniji in tujini, 12 velikih koncertov ter več kot 100 manjših dogodkov in prireditev. Pri tem je še posebej
pomembna ustanovitev sekcije Big band Kranj, ki je dodatno obogatila kranjsko kulturno ponudbo in obnovila
glasbeni segment, ki je bil v Kranju odsoten več desetletij.
Vse to je mogoče zaradi dobrega sodelovanja s kulturnimi in glasbeno-izobraževalnimi organizacijami
v Kranju, prijateljskimi godbami in orkestri ter še posebej zveste podpore Mestne občine Kranj. Seveda
moram omeniti ter pohvaliti marljive godbenike in naše zveste poslušalce. Vsem omenjenim se v imenu
orkestra prisrčno zahvaljujem!
Tovrstno dobro sodelovanje, 120 let dolga prisotnost orkestra v dobrem in slabem, ter že omenjeni godbeni
duh mi zato ne puščajo dvoma, da tudi v naslednjih 120 letih ne bo veliko prireditev ter priložnosti, ki bi
minile brez melodij »Kranjske plehmuzike« pod eno od njenih morebitnih bodočih oblik.
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Stodvajsetletna zgodovina kranjske godbe se začenja 7. avgusta 1898,
ko je bila ustanovljena prva kranjska godba na pihala. Imenovala se je
GODBA PROSTOVOLJNE POŽARNE OBRAMBE V KRANJU.
Današnji pihalni orkester, ki praznuje 120-letnico delovanja,
je najstarejše kulturno društvo v Kranju.

Ena prvih fotografij pihalne godbe v Kranju. Fotografirano 1898 pred sedanjo stavbo Glasbene šole Kranj
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1898–1914 GODBA DO 1. SVETOVNE VOJNE
Pobudnika za njeno ustanovitev sta bila dva stara Kranjčana Rajko Sušnik, gostilničar »Pri Puščavniku«,
in knjigarnar Karol Florjan. Godbo je takrat sestavljalo 27 godbenikov, njen odbor pa so vodili Jakob
Killer kot predsednik in Josef Fuso kot podpredsednik. Za vaje so si godbeniki najeli prostore v nekdanji
sirotišnici na Pungertu, v stavbi današnje glasbene šole. Prvih 27 inštrumentov so dobili od županstva,
uniforme pa od »požarne brambe«, saj so bili po slikah sodeč enako oblečeni kot gasilci. Delo godbenikov
je bilo prostovoljno, ljubiteljsko, dirigent pa je bil plačan in bil zadolžen tudi za vzgojo kadrov in urejanje
notnega materiala. Zanimivo je, da je takrat, danes neznani skladatelj, Franc Ambrožič napisal koračnico
»Požarna obramba« in jo s posvetilom poklonil godbi.

Godbeniki Meščanske godbe iz Kranja na poti na koncert 16. 8. 1903
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Godba se je od svoje ustanovitve dalje hitro uveljavljala in dosegala zavidljive uspehe. Že tedaj je imela nekaj
podpornikov, ki so omogočali njihovo nemoteno delo. Tako je obrtnik Franc Rakovec dal godbi za potrebe
vaj in poučevanja godbenikov na razpolago svojo delavnico. Enako navdušen glasbenik je bil tudi gradbenik
Josef Fuso, sicer odbornik, ki je v svojem podjetju zaposloval zidarje, ki so bili hkrati tudi godbeniki. Godba
ni nastopala samo v Kranju, pač pa je prirejala koncerte in sodelovala na raznih prireditvah v Tržiču, Bledu,
Radovljici, Ljubnem in drugod. Zanimivo je, da so 1. maja 1900 že igrali budnico v Kranju. Na prvem
promenadnem koncertu je godba v sredini maja 1900 na trgu Zvezda (današnji Slovenski trg) zaigrala
tudi skladbo Gustava Ipavca »Slovenec sem«. V Ljubljani so nastopali na predvečer odkritja Prešernovega
spomenika, v Bohinjski Bistrici pa delavcem, ki so gradili bohinjski predor in je bil odprt leta 1906. Leta 1905
so priredili dobrodelni koncert, katerega izkupiček so porabili za prve enotne uniforme. Godba je pogosto
igrala tudi na promenadnih koncertih, cesarskih in cerkvenih slovesnostih, veselicah in pogrebih.
Ves čas pa je bila na udaru političnih prerekanj. Tako je že leta 1902 prišlo do spora med odborom gasilskega
društva in vodstvom godbe. Godba je bila takrat izključena iz gasilskega društva. Politična nasprotja in
vprašanje, ali je godba liberalna ali klerikalna, je nazadnje privedlo do prepričanja, da godba ne sme biti
politično opredeljena in da pripada mestu Kranju.
Leta 1903 so kranjski meščani ustanovili novo društvo imenovano MEŠČANSKA GODBA KRANJ.
Godba je štela 24 godbenikov, za vzgojo mladih so ustanovili godbeno šolo. Mlade godbenike je poučeval
prof. dr. J. Žmavc. Vzdrževanje inštrumentov, uniform in plačevanje kapelnika je slonelo na občasnih
podporah mestnih oblasti, donacijah premožnejših meščanov in godbenikov samih. V tistem času so igrali
na inštrumente z visoko dunajsko uglasitvijo (pol tona višja uglasitev od današnje), ki jo je godba uporabljala
vse do leta 1950.
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1908
Pod imenom Meščanska godba so z velikimi uspehi nastopali vse do leta 1908. Zaostritve med liberalci
in klerikalci, ki so se začele že leta 1906,so se nadaljevale vse do leta 1908, ko je godba praznovala
10. obletnico obstoja. Zaradi prikritega negativnega odnosa takratnega mestnega županstva do godbe, kar
je bilo povezano tudi s finančnimi težavami, je godba prenehala z vajami in nastopi. Županstvo je leta 1910
nasprotovalo tudi njeni ponovni ustanovitvi.

Godba prostovoljne požarne brambe v Kranju- 1913/14.
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Ponovni oživitvi kranjske godbe je botroval dogodek, ko so na proslavo 30. obletnice Prostovoljne požarne
brambe v Kranju leta 1909 povabili godbo iz Domžal. To je bila za kranjske godbenike žalitev in hkrati tudi
spodbuda, da so se odločili ponovno oživiti godbo. Ustanovili so novo kranjsko godbo na pihala z nazivom
GODBA POŽARNE BRAMBE, kasneje pa so jo preimenovali v društvo GODBA PROSTOVOLJNE
POŽARNE BRAMBE V KRANJU. Prvi predsednik novo nastalega društva je bil na javnih volitvah izvoljeni
poveljnik požarne brambe v Kranju Janko Sajovic, skupaj z novim odborom, ki je vodil društvo do leta 1913.
Od same ustanovitve godbe 1898 in prvih 16 let so se menjavali tudi kapelniki, oziroma dirigenti, ki so bili
plačani. Prvi dirigent kranjske godbe na pihala je bil Anton Skrivanek, ki je godbo vodil do leta 1900. Aprila
tega leta ga je zamenjal Hinko Horn, ki je godbo vodil do leta 1903. Znano je, da je bil Horn zaradi svoje strogosti
pogosto v sporih s sicer ljubiteljskimi godbeniki. V letu 1903 ga je zamenjal Franc Wogrolly iz Ljubljane.
Od leta 1903 do 1913 se omenjata dirigenta Arnold in Wiljem Wlassak, vendar je ostalo nepojasnjeno, ali
gre za isto osebo z dvema krstnima imenoma. Vsekakor je bil Wlassak kapelnik od leta 1903, ko mu je odbor
s 1. avgustom 1906 zaradi finančnih težav odpovedal službo. Dirigent Wlassak je za godbo priredil scensko
glasbo v drami »Legionar« slovenskega skladatelja Viktorja Parme. Za eno od pesmi je ohranjen notopis.
Wlassak je kapelnik kranjske godbe postal zopet leta 1910, vmes pa je deloval tudi v Bihaču (1908) in Kamniku.
Na osnovi oglasov v vseh glasbenih časopisih v tedanji monarhiji se je prijavil Karol Kropacz, ki pa ni bil
sprejet. Bil je finančno prezahteven. Nadomestil naj bi ga Anton Poshl iz Lienza, ker pa je Poshl medtem
dobil drugo službo, je ponudbo zavrnil. Po vseh teh težavah z izbiro dirigenta je bil ponovno izbran Wlassak,
ki je godbo vodil do leta 1913. V tem času so se pod vodstvom Wlassaka pojavile strokovne dileme, predvsem
glede absolutne avtoritete dirigenta.
Izoblikovalo se je stališče, da ima dirigent, kot umetniški vodja, v svojih rokah vso »oblast«.
Postal je in ostal absolutna avtoriteta, kar velja še danes. V jeseni 1913 se je kapelnik Wlassak
zaradi finančnih težav z godbo ponovno razšel. Z novim letom 1913 je mesto dirigenta prevzel Josef Fuso,
za njegovega namestnika pa so izbrali Antona Poschla. Kapelnik je postal 1914, vendar ne za dolgo, saj je
godba ob začetku 1. svetovne vojne prenehala delovati.
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Leta 1913 je takratnega predsednika Janka Sajovica zamenjal znani kranjski dentist Franc Holzhacker.
Godba je organizacijsko še vedno spadala pod gasilsko društvo, ki je imelo v godbenem odboru svojega
predstavnika. Imela pa je tudi nekakšno svojo notranjo samoupravo. Predsednik Holzhacker je godbo tudi
finančno podpiral, saj jo je imel tako rekoč za »svojo«. Godbeniki so imeli v tistem času vse pravice do
socialnega zavarovanja, enako kot gasilci. Imeli so tudi enake uniforme kot gasilci in jih obdržali ves čas.
Leta 1911 so namesto gasilskih znakov na kape dobili lire, kot simbol glasbe. Poleg rednih promenadnih
koncertov na trgu pred Neptunovim vodnjakom v Kranju, so igrali na vsakoletnih gasilskih tombolah, paradah
in drugih javnih nastopih. Poleg teh koncertov je godba pomagala tudi čitalniškemu orkestru. Posebnost
takratnih nastopov so bile svetilke na visokih palicah, ki so osvetljevale note pri nočnih prireditvah. Imeli so
tudi voziček, v katerega je bil vprežen konjiček, ki je vozil veliki boben. Takrat in še pozneje je bil tudi običaj,
da je ob korakanju in igranju koračnic pred godbo korakal godbenik, ki je nosil godbeno palico (bunko,
tambor ali mandžor) in dajal tempo ter takt igranja. To nalogo je dolga leta opravljal Alojz Zakrajšek,
dimnikar v Kranju. Tako je godba delovala do leta 1914, ko se je začela 1. svetovna vojna.
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1914–1945 GODBA MED OBEMA VOJNAMA
Ob izbruhu prve svetovne vojne je godba prenehala z delovanjem. Takrat je štela 29 godbenikov. Večina
jih je bila mobilizirana in je morala oditi na fronto. Godbeniki so svoje mobilizirane tovariše korakoma
in igraje pospremili na kranjsko železniško postajo in se tako poslovili od njih. Po njihovem odhodu so
mlajši godbeniki, ki so ostali, prevzeli njihove inštrumente in jih odnesli k Mihu Ostermanu. Ta jih je imel
shranjene vso vojno. Med vojno godba ni imela vaj ali javnih nastopov vse do leta 1918, ko se je prva svetovna
vojna končala. Šest godbenikov je v vojni padlo ali so bili pogrešani: Ivan Meglič, Jakob Jakše, Anton Krč,
Pavel Bizjak, Josef Fuso in kapelnik Anton Poschl, ki je pokopan na kranjskem pokopališču. Joseph Fuso,
predsednik v letih 1898, 1903 ter 1910-1912 je bil v vojni pogrešan in se iz nje ni vrnil.

1918
Ko so se razmere v letu 1918 umirile, je kranjska godba spet zaživela. Že 21. decembra 1918 so se godbeniki
ponovno zbrali in oživili svoje društvo. Odbor društva je takoj začel iskati dirigenta. Na razpis se je javil Karel
Povše, do nastopa službe, decembra 1918, ga je nadomeščal občinski tajnik Viktor Šmigovec. Karel Povše
je potem godbo vodil od zime 1918 do pomladi 1919. Začasno ga je zopet zamenjal Viktor Šmigovec, nekaj
časa pa kapelnik Smetana in leta 1920 Jože Pavlič. Predsednik godbe je bil še vedno Franc Holzhaker,
ki je svojo nalogo opravljal do leta 1923. Godba se je pomladila z doma priučenimi mladimi godbeniki.
Še naprej se je imenovala Godba požarne brambe v Kranju. Sodelovala je pri raznih prireditvah in
nastopih, kot na primer pri telovadnem nastopu v Svetni vasi, v Borovljah in ob plebiscitu na Koroškem, kjer
so krepili slovensko narodno zavest. Leta 1922 je godba igrala pri polaganju temeljnega kamna za Narodni
dom (kasneje Delavski dom).

1923
Do leta 1923 se je poleg splošne gospodarske krize vse bolj kazala tudi notranja kriza godbe. Zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev, odhajanja godbenikov, medsebojnega nerazumevanja in splošnega
nezadovoljstva je godba prenehala delovati in godbeniki so se razšli. Obdobje mirovanja godbe je trajalo 5 let.
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1928
V tem času je prišlo v Kranju do spremembe v cerkveni hierarhiji, ko je dekan postal Matija Škerbec.
Leta 1928 je dekan Škerbec godbo ponovno oživil. Ob podpori kranjske duhovščine in z denarjem klerikalno
usmerjene kranjske hranilnice in posojilnice je nakupil godbenikom nove inštrumente in uniforme. Stare
inštrumente so januarja 1931 razprodali.

Godba Prosvetnega društva Kranj pred Delavskim domom pri Savskem mostu 1930
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Škerbčeva godba ni bila naslednica nekdanje tradicionalne godbe, uradno se je imenovala KRANJSKA
GODBA PRI PROSVETNEM DRUŠTVU V KRANJU in je delovala vse do leta 1932. Od leta 1928 je
bil njen dirigent kapelnik Vodušek, ki je bil tudi kapelnik vojaške godbe v Ljubljani. Matija Škerbec, kot
njen predsednik, je uvedel stroga »moralna« pravila. Med drugim godbeniki niso smeli igrati na zabavnih
prireditvah, plesih in veselicah. Godba je bila namreč politično orientirana strogo desno, vendar je bilo
v finančnem smislu to brezskrbno obdobje godbe. Kljub tako dobrim pogojem se je godba leta 1932 razšla.
Vzroki so bili slabo notranje vzdušje, različna ideološka prepričanja in znani šenčurski dogodki. Zaradi
zaostrenih političnih odnosov je 22. maja 1932 prišlo v Šenčurju do fizičnega obračunavanja med pristaši
režimske stranke in simpatizerji Slovenske ljudske stranke. Tedanja oblast je društvo in s tem godbo
prepovedala, njene prostore pa zapečatila.

1932
Godba pa ni popolnoma prenehala z delovanjem. Že istega leta (1932) so se godbeniki ponovno zbrali.
Ustanovili so samostojno, neodvisno in nepolitično godbo. Imenovali so se KRANJSKO GLASBENO
DRUŠTVO. Sestavljali so ga godbeniki delavci in obrtniki, pa tudi godbeniki različnih svetovnih nazorov.
Sodelovali so z vsemi tedanjimi organizacijami v Kranju, ne glede na strankarsko opredelitev. Prvo pobudo
za to godbo so dali godbeniki, ki so igrali že v Škerbčevi godbi, in sicer Stane Uranič, Franc Puhar, Štefan
Šinkovec, Gašper Puhar, Pavle Gabrič, Furlan, Šorn in Franc Markič, oče kasnejšega dirigenta Branka
Markiča. Predsednik je postal domačin Gašper Puhar, ki je nato godbi predsedoval 27 let. On je tudi nudil
godbi prostore za vaje v svoji hiši pri »Felnerju«. Denar za inštrumente in ostalo so prispevali godbeniki sami,
delno so jim pomagali godbi naklonjeni meščani. Uniforme Kranjskega glasbenega društva so bile temno
modre, na ramenih so imeli z zlatom vezene epolete, na čepicah pa znak lire. Prvi dirigent novonastale
godbe Kranjskega glasbenega društva je leta 1932 postal Franc Kajzer, ki je godbo vodil do leta 1938. Za njim
je godbo prevzel Ivo Gruden, ki jo je vodil do razpada Kraljevine Jugoslavije. Na prvem tekmovanju
godb na pihala Dravske banovine, 4. 6. 1939 v Kranju, ki so ga organizirali na pobudo Kranjskega
glasbenega društva, je kranjska godba med sedmimi godbami dosegla prvo mesto. Ta dosežek štejemo
za enega največjih uspehov kranjske godbe v tistem času.
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1941
Po nemški okupaciji je godba nastopila le še enkrat, v Celovcu, nato pa so se godbeniki razšli. Inštrumente
je pred Nemci skril Gašper Puhar v kleti svoje hiše, notni material pa Franc Markič na podstrešju svoje
hiše. Številni godbeniki so se vključili v boj proti okupatorju, nekateri so bili zaprti, izseljeni, internirani.
V vojnem obdobju nemškemu okupatorju ni uspelo, da bi v Kranju zaživela godba na pihala, ki bi služila
njihovim namenom, zato so v Kranj prihajale različne tuje godbe, ki pa so Kranjčane bolj motile kot
navduševale. Druga svetovna vojna je med glasbeniki terjala sedem žrtev: Mirka Aljančiča, Franca Hvalo,
Gregorja Jelenca, Marjana Jelenca, Lada Kunstlja, Vinka Markiča in Mirka Volčiča.

Kranjsko glasbeno društvo v sezoni 1935-36. Vodja Alojz Zakrajšek, kapelnik Franc Kajzer
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1945–1961 PRVO POVOJNO OBDOBJE
Po končani 2. svetovni vojni so se godbeniki ponovno zbrali pod vodstvom dirigenta Zdenka Motla, ki je
končal vojaško godbeno šolo v Pragi. Kranjskim godbenikom se je pridružil že pred vojno. Godbo je vodil,
z nekaj letno prekinitvijo, več kot 25 let. Godba je leta 1945 delovala v okviru kulturne sekcije Mestnega
odbora OF Kranj, leta 1947 pa se je preimenovala v GODBO OBČINSKEGA SINDIKALNEGA SVETA.
Od leta 1948 se je imenovala GODBA - SEKCIJA KULTURNO UMETNIŠKEGA DRUŠTVA FRANCE
PREŠEREN in se pozneje preimenovala v DELAVSKO PROSVETNO DRUŠTVO SVOBODA KRANJ.
Predsednik je bil še naprej Gašper Puhar. Po vojni so godbeniki
lahko začeli igrati na tiste inštrumente, ki jih je med vojno
skrival Gašper Puhar. To so bili inštrumenti visoke dunajske
uglasitve. Te stare inštrumente so z novimi, z današnjo normalno
uglasitvijo, zamenjali leta 1950. Nakup novih inštrumentov sta
jim omogočila Mestni ljudski odbor in Občinski sindikalni svet.
Nove uniforme je godba dobila leta 1950, do takrat pa so nastopali
v svojih, deloma v vojaških, pokriti pa so bili s partizanskimi
kapami. Prostore za vaje in arhiv so potem, ko so gostovali na
različnih lokacijah, leta 1947 dobili v kletnih prostorih Delavskega
doma. V začetku petdesetih let pa so dobili nove prostore
v pritličju iste stavbe, pod nekdanjo osrednjo knjižnico. Prostor
je bil tako velik, da je vsak godbenik dobil svojo omarico, kjer je
lahko hranil inštrument in uniformo. Te prostore so obdržali vse
do leta 2010, ko so se prvič selili v takratno Pionirsko knjižnico
Kranj. Naslednje leto so se selili drugič, in sicer v prostore bivše
trgovine Triglav konfekcija na Savski cesti 34, kjer vadijo še danes.
Dirigent Zdenko Motl
(1945-1961 ter 1968-1977)
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Poučevanje novih mladih godbenikov je slonelo na dirigentu Motlu, ki je poučeval pihala, Ivan Hočevar
je učil visoka trobila, Gašper Puhar pa nizka trobila. Število godbenikov se je na ta način postopoma
večalo in pomlajevalo. Na osnovi javnih razpisov se je prijavljalo razmeroma veliko število mladih, vendar
jih je ostalo pri učenju inštrumentov le malo talentiranih in marljivih. Poučevanje godbenikov je potekalo
v godbenih prostorih, ker glasbena šola ni imela v programu poučevanja trobil in pihal. Leta 1955 se je
kranjski godbi pridružilo prvo dekle, flavtistka Jožica Puhar.
Pri godbi je sodeloval tudi Gašperjev brat Franc Puhar in njegov sin Franci Puhar. Z vstopom Jožice
Puhar v orkester so tudi v Kranju ženske vstopile v svet glasbe, ki je bil takrat rezerviran
samo za moške. Leta 1955 se je orkestru pridružilo 12 mladih godbenikov.

Kranjska godba pred Narodnim domom v Kranju. Kapelnik Zdenko Motl
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Leta 1948 je kranjska godba na tekmovanju za prvenstvo Slovenije dosegla v Celju drugo mesto. Istega
leta v oktobru pa so nastopili na 1. republiški reviji SKUD-a France Prešeren Kranj. Pod vodstvom Zdenka
Motla so izvajali dela B. Smetane, D. Lorbeka in B. Adamiča. Poleg tega je godba v tem obdobju sodelovala
na festivalih, sprejemih, komemoracijah, odkrivanju spominskih obeležij in drugih prireditvah po vsej
Gorenjski. Prirejala pa je tudi samostojne koncerte.

1953
26. septembra 1953 je godba s slavnostnim koncertom počastila dve obletnici – 55. obletnico obstoja
godbe in 20-letnico samostojnega delovanja (1933–1953). Izvajali so skladbe pod vodstvom Zdenka Motla –
B. Smetana : Potpuri iz opere Libuša, G. Učakar uvertura Partizanka, F. Suppe uvertura Pesnik in kmet,
G. Verdi Cavatina iz opere Nabucco in L. Bošnjanovič Ohridska rapsodija. V tem obdobju so sodelovali tudi
na množičnih narodnih manifestacijah na Okroglem, Ostrožnem in v Dolenjskih Toplicah.

1958
Leta 1958, ob 60-letnici ustanovitve godbe, je kranjska godba pod nazivom DPD SVOBODA KRANJ,
GODBENA SEKCIJA in pod vodstvom Zdenka Motla izvedla v zgornji dvorani sindikalnega doma
slavnostni koncert. Zaigrali so koračnico J. Bruna, uverturo Sutjeska G. Učakarja in Simfonični kolo
J. Gotovca. Leta 1961 je godba dosegla nov uspeh in sicer 4. mesto na republiški reviji pihalnih orkestrov
v Novi Gorici, med 17 izbranimi godbami. Meseca maja istega leta je kranjska godba sodelovala še na okrajni
reviji godb na Bledu, kjer so izvajali dela B. Arniča, G. Verdija in Carmichaela. V 50. letih so v Kranju delovale
še druge glasbene skupine, ki so jih večinoma sestavljali člani kranjske godbe. Tako je deloval plesni
orkester Zdenka Motla, ki je igral na gorenjskih sejmih v Kranju. Sestavljali so ga starejši godbeniki,
od mlajših pa Pavel Grašič in Tomaž Završnik, ki sta igrala tudi v vseh ostalih glasbenih skupinah.
V sodelovanju z glasbeno šolo je v Kranju obstajal tudi simfonični orkester, ki je pod vodstvom Zdenka Motla
izvedel nekaj operet. 5. oktobra 1960 je bil ustanovljen Mladinski zabavni orkester DPD Svoboda
Kranj, ki ga je vodil Franci Puhar mlajši. Kljub nasprotovanju odbora godbe je orkester zaživel, vendar
šele po dogovoru o obveznem sodelovanju glasbenikov iz zabavnega tudi v pihalnem orkestru. Dogovor je
podpisal predsednik Gašper Puhar. Od takrat naprej je mladinski zabavni orkester lahko vadil v godbeni
sobi, do takrat pa je vadil v Glasbeni šoli Kranj.
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Godba DPD Svoboda Kranj
ob 60. obletnici (1958)
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1961–1979 OBDOBJE POGOSTEGA MENJAVANJA
DIRIGENTOV
Po vseh uspehih, ki jih je godba dosegala, je leta 1961 zašla v resno krizo. Sprožil jo je odhod dolgoletnega
dirigenta Zdenka Motla. Vzrok njegovega odhoda je bila preobremenjenost zaradi odhoda na novo delovno
mesto. Godba je nadaljevala z delom z občasnimi prekinitvami, predvsem zaradi iskanja primernega
dirigenta. Leto 1962 je bilo kritično in nestabilno leto kranjske godbe. V tem letu sta dirigirala Jože
Hriberšek in Pavle Torkar, ki je bil od l. 1960 tudi predsednik godbe. Kriza je bila delno odpravljena, ko
je godba na pobudo Franca Puharja 1. maja 1962 izvedla tradicionalno budnico v Kranju. Dogodek je bil zelo
odmeven, vzbudil je ponovno veliko zanimanje in potrebo po ponovni oživitvi godbe. Godbo so reorganizirali
in jo preimenovali v PIHALNI ORKESTER OBČINE KRANJ.

1962
Godbeniki so z rednim delom začeli brez stalnega dirigenta, nato pa je bil na osnovi razpisa za dirigenta
sprejet Bogomil Klobučar. V tem obdobju se je režim v godbi, predvsem v stimulativnem smislu, močno
spremenil. Na pobudo profesionalnega dirigenta Klobučarja so uvedli plačevanje godbenikom za vaje in
nastope. Uvedli so tudi plačevanje posebnih nagrad. Od l. 1962 do l. 1966 je bil predsednik Franc Puhar.
Od l. 1963 dalje je število nastopov spet začelo strmo naraščati, od 6 nastopov v letu 1963, do 74 nastopov
v letu 1966. Poleg koncertov, med drugimi tudi na Bledu, je godba sodelovala na vseh prireditvah, ki so
v domeni pihalnih orkestrov. 25. oktobra 1964 so sodelovali pri otvoritvi gasilskega doma v Kranju,
7. novembra 1964 na otvoritvi nove Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo v Kranju, 21. aprila
1964 pa so imeli koncert v Cerkljah, ob 50. obletnici smrti Davorina Jenka. Sodelovali so tudi na srečanjih
gorenjskih pihalnih orkestrov. Sicer pa za to obdobje obstaja le malo pisne dokumentacije in virov.
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1965
Sodelovanje z godbo iz Železne Kaple se je začelo s 16. marcem 1965. Vrstili so se medsebojni obiski in
skupni koncerti; 16. marca in 11. julija v Železni Kapli ter 6. novembra 1965 v Kranju. Leta 1965 je kranjska
godba izvedla na Bledu tri koncerte v času turistične sezone. 1966. leta je potekala akcija pridobivanja novih,
mladih godbenikov, učencev v 6 osnovnih šolah v Kranju in okolici. Prijavilo se je 118 mladih kandidatov,
vendar je bil rezultat skoraj ničen, ostal je namreč le eden. Decembra 1966 je bila izvedena inventura. Popis
starih inštrumentov je bil narejen zaradi potrebe nakupa novih.
V začetku l. 1967 je dotedanjega predsednika Franca Puharja zamenjal Tomaž Završnik. Takrat je bilo
sprejetih kar nekaj pravilnikov in pogodb, predvsem kar se tiče urejanja plačevanja godbenikov. Sklenjena
je bila pogodba za 8 koncertov in za 5 koncertov v Kranju. 21. maja 1967 je bila glasbena revija pevskih
zborov v Preddvoru, kjer je sodelovalo 11 zborov, simfonični in pihalni orkester pod vodstvom Bogomila
Klobučarja ter Instrumentalni sekstet Preddvor. 11. septembra 1967 je Pihalni orkester Kranj na terasi hotela
Imperial v Crikvenici zadnjikrat igral pod vodstvom Bogomila Klobučarja. Od oktobra 1967 se Klobučar ni
več udeleževal vaj in je godbo dokončno zapustil.
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1967
Ker je bila v naslednjem letu 70. obletnica obstoja godbe, je bilo treba pravočasno pripraviti vse potrebno
za izvedbo slavnostnega koncerta, ki naj bi bil v mesecu marcu. Da bi delo potekalo nemoteno, je to nalogo
prostovoljno prevzel Tomaž Završnik, predsednik godbe. V kratkem času treh mesecev je naštudiral
zahteven program. 30. marca 1968 je tako godba izvedla jubilejni koncert. Program koncerta je bil za
tiste čase drzen, saj je sledil vzorcu klasičnih simfoničnih koncertov. Obsegal je poleg obvezne koračnice
(C. A. Sliva : San Lorenzo), uverturo (G. Rossini : Italijanka v Alžiru), koncert s solistom (C. M. von Weber :
Concertino za klarinet, s solistom Vinkom Šorlijem) in simfonijo (F. Schubert : Nedokončana simfonija št.
8, 1. stavek). Dodali so tudi Potrkan ples Rada Simonitija. Pohval ni manjkalo (GLAS, 3. april 1968, str. 6,
D. Stanjko). Takrat je bil med poslušalci, kot gost koncerta, tudi zadnji še živeči član – ustanovitelj godbe
l. 1898, gospod Alojz Erman (1883–1972), ki je bil tudi prvi kranjski avtoprevoznik. V godbi je baje
igral rog. S 1. januarjem l. 1968 je bil sklenjen sporazum in izdana odločba o honorarni zaposlitvi Tomaža
Završnika v Glasbeni šoli Kranj kot dirigenta pihalnega orkestra. Odločbo je podpisal tedanji ravnatelj Peter
Lipar. V l. 1968 je bila izvedena reorganizacija upravnega odbora orkestra. Takratnega predsednika Tomaža
Završnika je na tem mestu zamenjal Franc Markič. Tega leta so izdelali plan nastopov. Predvidenih je
bilo 17 nastopov, imeli pa so tudi izlete v Crikvenico, Bohinj in Portorož, kjer so izvajali tudi samostojne
koncerte. 7. julija 1968 je kranjski pihalni orkester pod vodstvom Tomaža Završnika izvedel dva koncerta
v Portorožu, v družbi 14 pihalnih orkestrov iz Slovenije.
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1968
Avgusta 1968 je prišlo do zamenjave dirigenta orkestra. ZKPO Občinski svet Kranj, ki sta ga predstavljala
Danila Gril in Silvo Ovsenek, se je odločil nastaviti profesionalnega dirigenta. To mesto je bilo ponujeno
najprej Tomažu Završniku, ki pa je zaradi poklicne kariere to mesto zavrnil. Na prošnjo ZKPO Občinskega
sveta Kranj je orkester začel ponovno voditi Zdenko Motl, ki je orkester nato vodil do februarja 1977
in občasno tudi še v letu 1978. Tomaž Završnik se je namreč za nekaj let posvetil svojemu poklicu in je
sodeloval le na koncertih.
V l. 1969 je orkester izvedel 7 koncertov na Bledu. 27. novembra je orkester v počastitev dneva republike
na slavnostni akademiji izvedel Kantato Radovana Gobca, ki jo je za pihalni orkester priredil Zdenko Motl.
Skupaj z združenimi pevskimi zbori iz okolice Kranja je orkestru dirigiral Zdenko Motl. V tem letu so imeli
skupno 157 nastopov. Leta 1971 so priredili na Bledu 4 koncerte, na II. tekmovanju pihalnih orkestrov
Slovenije v Kopru, pa so v drugi težavnostni skupini prejeli zlato plaketo. 20. junija istega leta so izvedli
promenadni koncert v Izoli.

1972
Leta 1972 je Pihalni orkester občine Kranj postal član Združenja pihalnih orkestrov Slovenije.
29. julija so igrali na otvoritvi stavbe Gorenjski tisk v Kranju. 1. avgusta so sodelovali pri otvoritvi
veleblagovnice Globus. Na Bledu so imeli 4 koncerte, organizirali pa so tudi 5 izletov po Sloveniji. V tem
letu so imeli 177 nastopov. 1. maja 1973 so bili po tradicionalni budnici na sprejemu pri Titu na Brdu
pri Kranju. 5. maja tega leta pa so izvedli jubilejni koncert ob 75. obletnici obstoja godbe.
Poleg ostalih skladb so pod vodstvom Zdenka Motla izvedli tudi zahtevno Žumberško rapsodijo skladatelja
Danila Bučarja. Orkestru je bila ob tej priložnosti dodeljena nagrada Občine Kranj.
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Sprejem godbenikov pri predsedniku Titu in soprogi na Brdu pri Kranju, 1. 5. 1973
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22. julija 1973 je bilo IV. tekmovanje pihalnih orkestrov Slovenije v Kopru. Kranjčani so dosegli 5. mesto in
prejeli srebrno plaketo. Na tekmovanju so izvedli zahtevno Žumberško rapsodijo Danila Bučarja. V tem
letu so izvedli 4 koncerte na Bledu, 3 koncerte v Kranju in enega v Železni Kapli. 22. decembra so sodelovali
pri otvoritvi žičnice na Krvavec. V letu 1974 so imeli 167 nastopov, v letu 1975 pa 175. V letu 1978 je
bilo v Kranju srečanje gorenjskih pihalnih orkestrov, vendar podrobnosti niso dokumentirane. Naslednje
leto so na Bledu izvedli 5 koncertov, skupno pa so imeli 186 nastopov. Med zanimivostmi lahko navedemo
1. maj 1976, ko so po budnici nastopili na proslavi na Sv. Joštu nad Kranjem, kjer je bil prisoten tudi
predsednik Josip Broz Tito. 18. oktobra je pihalni orkester Kranj za RTV posnel 6 skladb, med njimi tudi
skladbo Pastorale, kranjskega skladatelja Vladimirja Stiasnyja. Nekdanji član pihalnega orkestra Kranj,
Darko Gorenc, je takrat postal član Svetovnega mladinskega orkestra v Montrealu kot timpanist.
Iz obstoječe dokumentacije je razvidno intenzivno delovanje na področju investicij. Leta 1969 so
kupili 5 novih inštrumentov preko ljubljanske Jugotehne, nato pa 1971 še 9 inštrumentov, tokrat preko
Centromerkurja, Ljubljana. V letu 1976 so ob pomoči sponzorjev, trgovine Kokra Kranj ter ZKO Kranj in
Občinskega sindikalnega sveta, kupili 7 novih inštrumentov, firme Amati. Konec 70. let, pred 85. obletnico,
so s pomočjo tedanje kulturne skupnosti kupili še nekaj novih inštrumentov. Do 1972 so godbeniki nosili
temnomodre uniforme, aprila tega leta pa so dobili nove, svetlomodre uniforme. Leta 1975 so se ponovno
oblekli v temnomodre uniforme, izdelane v Modni konfekciji Krim v Ljubljani, l. 1978 pa so nabavili 43
zimskih temnomodrih uniform ter svetle, letne uniforme z belimi čepicami; ob pomoči kulturne skupnosti
Kranj.
4. decembra 1976 je Pihalni orkester Kranj izvedel v prostorih koncertne dvorane v Delavskem domu (nad
kinom Storžič) koncert ob 60. obletnici dirigenta Zdenka Motla. Polega ostalih skladb je orkester
odigral dve skladbi Jakova Gotovca, odlomek iz opere Ero iz onega sveta in Simfonijsko kolo. Zdenko Motl
se je v letu 1977 upokojil in ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarja 1977, prejel Prešernovo
nagrado gorenjskih občinskih skupščin.
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1977
28. januarja 1977 je bil na podlagi razpisa za profesionalnega
dirigenta godbe sprejet Alojz Krajnčan st. Istočasno je dobil
službo tudi v Glasbeni šoli, kjer je poleg ostalega pedagoškega dela
ustanovil tudi Orffov orkester. Prvič je kranjski pihalni orkester pod
njegovim vodstvom nastopil na koncertu 1. marca istega leta.

Alojz Krajnčan st.,
dirigent pihalnega orkestra
v letih 1977 - 1979

Orkester je pod novim vodstvom nadaljeval s svojimi nastopi.
1. maja 1977 so izvedli vsakoletno budnico in sodelovali na
prvomajski proslavi na Sv. Joštu. 20. maja so se udeležili
področnega tekmovanja v Tržiču, kjer so se z doseženim
1. mestom v 1. težavnostni skupini uvrstili v finalno tekmovanje
25. junija v Rogaški Slatini. V skupini štirih najboljših pihalnih
orkestrov iz Jesenic, Zagorja in Raven na Koroškem so prejeli
zlato plaketo. Poleg tega je pihalni orkester še naprej sodeloval na
različnih prireditvah, koncertih, proslavah, pogrebih itd. Potrebno
je poudariti, da je iz tega obdobja ohranjene zelo malo pisne
dokumentacije, tako da se je mogoče naslanjati le na spomine in
pričevanja.
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1978
Leto 1978 je bilo za Pihalni orkester občine Kranj jubilejno leto. Tako so 14. aprila izvedli slavnostni
koncert ob 80. obletnici kranjskega pihalnega orkestra. Koncert so izvedli v dvorani bivšega kina
Center, in sicer pod vodstvom dveh dirigentov. V prvem delu so pod vodstvom dirigenta Zdenka Motla
izvedli Beethovnovo uverturo Egmont, Ob Kolpi Danila Bučarja in Simfonijsko kolo Jakova Gotovca. Alojz
Krajnčan pa je dirigiral uverturo Rokovnjači Viktorja Parme in Slovansko koračnico P. I. Čajkovskega.
Tudi v tem obdobju se je problem vzgoje mladih godbenikov nadaljeval. Vse od leta 1966 se je vodstvo
orkestra intenzivno obračalo na vse osnovne glasbene šole, z namenom pridobiti mlade kadre za učenje
godbenih inštrumentov. Kljub velikemu številu prijavljenih jih je ostalo le malo. Tako se je za časa Alojza
Krajnčana h godbi prijavilo 70 novih učencev, ostali pa so le štirje. Vsa ta leta sodelovanje z Glasbeno šolo
ni bilo uspešno, z manjšo izjemo, ko je bil ravnatelj Alojz Ajdič. V Glasbeni šoli so se takrat izpopolnjevali
nekateri redni člani godbeniki, pod mentorstvom profesorjev iz Ljubljane Igorja Karlina, Fedje Rupla, Antona
Grčarja in Jožeta Falouta. S temi in ostalimi problemi se je takrat spopadal Ivko Podpeskar, ki je bil
predsednik pihalnega orkestra v letih 1975 do 1979. Leta 1977 so imeli 112, leto kasneje pa 144 nastopov.
30. aprila 1979 so imeli v Kranju skupni koncert s Pihalnim orkestrom iz Škofje Loke, po budnici 1. maja
istega leta pa je nastopila nova kriza, ko je s svojim delom prenehal Alojz Krajnčan. Vodenje orkestra je
prevzel dirigent Miro Matič, ko pa je bila kasneje kriza premagana, se je začelo novo, umirjeno in zelo
uspešno obdobje Pihalnega orkestra Kranj, ki je trajalo 16 let.
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1979–2000 NADALJEVANJE RASTI GODBE
1979
26. julija 1979 je bila podpisana pogodba z Brankom Markičem za vodenje pihalnega orkestra. Poleg
dirigiranja je imel še ostale zadolžitve: vzgojo novih kadrov in sodelovanje z Glasbeno šolo Kranj. Sodelovanje
z Brankom Markičem se je začelo s 17. avgustom in je trajalo 16 let, do decembra 1995. Med letoma 1979 in
1985 je bil predsednik upravnega odbora orkestra Jože Bregar, nasledil ga je Matija Kenda, od aprila
1985 do marca 1989, za njim pa Stane Jeler, do maja 1993, ko je predsedovanje prevzel Bojan Motl.

Pod vodstvom Branka Markiča je bilo delovanje orkestra zelo
aktivno. Nadaljevala so se tekmovanja, koncerti na Bledu in v Kranju
ter ostali tradicionalni nastopi. V tem času se je močno razmahnilo
mednarodno

sodelovanje

s

sosednjimi

pihalnimi

orkestri.

14. septembra je orkester gostoval v italijanskem mestu Rivoli
z dvema koncertoma. Žal se sodelovanje obeh mest ni več ponovilo.
Zato pa je ponovno zaživelo dolgoletno sodelovanje z orkestrom iz
Železne Kaple, kasneje pa še z orkestrom iz italijanskega mesta
Fiumicello. Z obema obmejnima deželama, avstrijsko Koroško in
italijansko Furlanijo - Julijsko Krajino so kranjski godbeniki stkali
pristne prijateljske odnose.
V začetku se je sodelovanje omejilo na medsebojna srečanja izmenjaje v Kranju, naslednje leto pa pri prijateljski godbi. Teh
srečanj je bilo 15, potem pa je prišlo do mednarodnega projekta
Dirigent Branko Markič
(1979-1996)

treh dežel Alpe- Adria. Srečanja treh godb s skupnimi nastopi so
se vrstila izmenično, v Kranju (1991, 1994 in 1997) ter v Železni
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Kapli (1992 in 1995). Bila so povezana tudi z družabnimi prireditvami, pikniki in izleti, kjer so se sklepala
prijateljstva, med seboj so menjavali notni material in podobno, žal pa je to sodelovanje počasi izzvenevalo
in po sedmih letih zamrlo.
Prvi novoletni koncert so člani orkestra izvedli v decembru l. 1983, na pobudo dirigenta Branka Markiča. Te
vrste koncerti so potem postali tradicionalni in so se obdržali do danes.

1983
19. februarja 1983 je pihalni orkester izvedel jubilejni koncert ob 85. obletnici obstoja. Spored
je obsegal Vaško suito Janeza Gregorca, Concertino za klarinet in orkester C. M. von Webra (s solistom
Tomažem Završnikom), simfonično pesnitev Finska Jana Sibeliusa in Arbanov Beneški karneval, kjer je
bil solist Stanko Praprotnik na trobenti. Ob tem pa je orkester še naprej sodeloval na številnih stalnih in
priložnostnih prireditvah. Prirejali so samostojne koncerte na Bledu, v Kranju in okolici. Število nastopov
v tem obdobju se je gibalo med 35 in 125 letno. Pihalni orkester se je redno udeleževal srečanj gorenjskih
pihalnih orkestrov v različnih krajih od l. 1980 v Škofji Loki do l. 1996 v Tržiču. Vseh srečanj v tem obdobju
je bilo 14. Udeleževali so se tudi tekmovanj, l. 1981 na Jesenicah in nato v Radencih (3. mesto) ter l. 1985 na
tekmovanju v Mariboru, kjer so dobili srebrno plaketo Združenja pihalnih orkestrov Slovenije.

1987
V sredini l. 1987 je prišlo do kratkotrajne krize, ko je zaradi slabega finančnega stanja godbe in zato
nerednega honoriranja dirigent napovedal svoj odstop. Težava je bila tudi v tem, da so orkester zapuščali
predvsem mladi, ki so se vključevali v razne ansamble oziroma so ustanavljali svoje bende. To siromašenje
orkestra se je nadaljevalo zaradi slabega priliva novih glasbenikov. Vzrok temu je tičal v nesodelovanju
z Glasbeno šolo v Kranju. Kljub temu je pihalni orkester ponovno začel z rednim delom že v drugi polovici
tega leta. Pri tem so si pomagali z izposojenimi glasbeniki, ki so nadomeščali manjkajoče. S temi problemi
se je takrat ukvarjal predsednik Matija Kenda.
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Zasedba pihalnega orkestra
ob svoji 90-letnici (1988)
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1988
20. maja 1988 je pihalni orkester praznoval 90. obletnico obstoja. Počastili so jo s slavnostnim
koncertom v dvorani bivšega kina Center. Na programu koncerta, ki ga je vodil Branko Markič, je bila
Slavnostna uvertura Janija Goloba, Haydnov koncert za trobento s solistom Stankom Praprotnikom in
uvertura Čarostrelec, C. M. von Webra, v priredbi Tomaža Završnika. Koncert so zaključili s skladbo New
Baroque suite Teda Huggensa. Vsa ta leta so prirejali tudi tradicionalne novoletne koncerte. Koncerte so
kot generalke pred glavnim koncertom prirejali v okoliških krajih: Stražišču, Predosljah in Preddvoru.
14. septembra 1991 je orkester sodeloval s koncertom v kranjski župnijski cerkvi, ob njeni petstoletnici.
Omeniti je treba, da je orkester v tem obdobju prejemal tudi nagrade in priznanja. L. 1988 so ob 90-letnici
obstoja prejeli veliko plaketo Občine Kranj, leta 1993 pa ob priliki občinskega praznika Kranj denarno
nagrado.

1993
Popolnoma nove uniforme v barvah kranjske zastave, suknjiče v bordo rdeči barvi s kranjskim grbom na
levi strani in hlače oziroma krila v sivi barvi, so nabavili leta 1993 z veliko pomoči Jožice Puhar, takratne
ministrice za delo, družino in socialne zadeve. Uniforme so izdelali v konfekciji Kroj v Ljubljani. 24. aprila
1993 je pihalni orkester praznoval 95. obletnico svojega obstoja. V dvorani kina Center so izvedli
jubilejni koncert s sledečim sporedom: F. J. Gossec : Simfonija v C-duru, J. N. Hummel : Koncert za trobento,
s solistom Stankom Praprotnikom, Johannes Brahms : Madžarski plesi št. 1, 5 in 6 ter P. I. Čajkovski :
Italijanski capriccio.
Še nekaj je zanimivih dogodkov iz tega obdobja: l. 1978 se je zgodil prvi in edini vlom v prostore godbe, ko
je bila ukradena trobenta. Storilca so odkrili. 11. maja 1985 sta se poročila prva člana pihalnega orkestra,
Janez Fajfar (rog) in Ksenija Matko (klarinet). 1. maja 1993 je v Kranju odpadla prvomajska budnica,
pihalni orkester je namreč tisti dan nastopil z dvema koncertoma v italijanskem mestu Artegna (Udine), skupaj
s pevskim zborom iz Kranja. Od 3. do 5. septembra 1986 so godbeniki organizirali izlet v Vojvodino in v mestu
Ada v Bački navezali stike z njihovo godbo. Imeli so dva koncerta. 24. februarja 1995 je na družabnem srečanju
v Domu krajanov v Stražišču, pri izvedbi plesa, pihalni orkester sodeloval z Dixieland Bandom Kranj.
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1995

Godbenice pihalnega orkestra.
Do 70. let prejšnjega stoletja so bile
redek pojav v orkestru.

Finančni problemi in kadrovske težave so se
nadaljevale in se poglabljale do te mere, da je
dirigent Branko Markič decembra 1995 odstopil.
11. januarja 1996 je odbor sklical izredni občni zbor
pihalnega orkestra in poiskal rešitev problema. Delo
dirigenta je prevzel Tomaž Završnik, skupno
s predsednikom Bojanom Motlom pa sta začela
reševati najprej kadrovske težave, saj je orkester
ostal praktično brez celih instrumentalnih sekcij,
predvsem nizkih trobil in tolkal. Uspešni dialog med
dirigentom Tomažem Završnikom in ravnateljem
Glasbene šole Kranj, prof. Petrom Škrjancem, je
rodil sadove; sodelovanje med orkestrom in šolo je
postalo stalno in uspešno. Zasluga Mateja Rihterja,
ki se je medtem zaposlil kot profesor na oddelku
za visoka trobila, je ustanovitev oddelkov za nizka
trobila, tolkala in dopolnjenih oddelkov za pihala,

predvsem pa ustanovitev Mladinskega pihalnega orkestra v okviru Glasbene šole. Na ta način
je bil zagotovljen stalni dotok mladih godbenikov. Tudi v godbi sami so poskrbeli za pridobivanje kadrov.
V reviji Kranjčan, št. 34, je bilo v juliju 1997 objavljeno vabilo k sodelovanju bivših glasbenikov v pihalnem
orkestru. Odzvalo se jih je veliko, ostalo pa jih je le malo. Na osebna in pisna vabila so se začeli vračati tudi
godbeniki, ki so sicer že prekinili sodelovanje, godbene instrumente pa so začeli učiti nekateri nekdanji
učenci Glasbene šole, ki se za poklic glasbenika niso odločili. Od teh sta člana pihalnega orkestra še danes
Rožle Kadunc na tubi in Damijan Gartnar na rogu. V orkester so se začela vključevati tudi dekleta,
učenke Glasbene šole, med ostalimi pa tudi gospe, ki so se godbenih inštrumentov začele učiti v zrelih letih.
Od teh sta članici orkestra še danes Mira Plahuta na trobenti in Tanja Kopač na rogu.
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1997
Za vsestransko požrtvovalno in strokovno delo ter prispevek
k ohranjanju in razvijanju kakovostne ravni instrumentalne
glasbene dejavnosti je 3. decembra 1997 Tomaž Završnik prejel
veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj.
Pihalni orkester je normalno nadaljeval s svojim delovanjem.
Sodeloval je še naprej na srečanjih Gorenjskih pihalnih orkestrov,
prirejal tradicionalne novoletne koncerte v Kranju in okolici,
septembra 1997 pa je v Kranju organiziral zadnje srečanje AlpeAdria. Na tem srečanju se je kot četrti član pridružil še pihalni
orkester iz nemškega mesta Regensburg, ki je bil pobraten z
orkestrom iz Fiumicella. Postopoma se je v tem času menjal žanr
skladb. Venčke in operne potpurije so zamenjale skladbe, namensko
komponirane za pihalne orkestre, filmska, revijska glasba in
muzikali. V solističnih skladbah so se kot solisti predstavljali
kranjski godbeniki, na sporede koncertov pa so se v vse večjem
obsegu uvrščale skladbe slovenskih skladateljev Vinka Štruclja,
Lojzeta Krajnčana, Bojana Adamiča, Jožeta Privška, Roka Goloba,
Slavka Avsenika in ostalih. Vedno več so igrali skladb zabavnega in
narodnozabavnega žanra, skladb z elementi jazza, bluesa, swinga,
dixielanda, popa, skratka, iz zgodovinske »pleh muzike« je
nastajal sodobni pihalni orkester.
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Tomaž Završnik- dolgoletni član,
dirigent (1967-1968 ter 19962000), predsednik (1966-1968),
arhivar ter aranžer orkestra

Konec 90. let je orkester nadaljeval s svojo dejavnostjo. Leta 1998 so organizirali skupaj z Zvezo kulturnih
organizacij v Kranju vsakoletno srečanje gorenjskih pihalnih orkestrov. Nastopili so orkestri iz Lesc, Jesenic,
Kamnika, Škofje Loke in Kranja. Istega leta so nastopili skupaj s Slovensko filharmonijo v okviru projekta
»Imago Slovenije« v Kranju. Leta 1998 se je pihalni orkester prijavil na razpis za nakup novih inštrumentov.
Mestna občina Kranj je nakup odobrila in ga v celoti financirala. Tako je orkester prišel do popolnoma novih
inštrumentov Yamaha. Posel je bil realiziran preko zastopništva Avtotehne iz Ljubljane. V obdobju med
1999 in 2000 je dokumentacija zelo pomanjkljiva, zato je opis vseh dogodkov v zvezi z delovanjem orkestra
pomanjkljiv.

1998
Približevala pa se je že okrogla, 100. obletnica pihalnega orkestra, ki so jo počastili s slavnostnim
koncertom, 7. decembra 1998 v dvorani kina Center. Koncertni program je vseboval tudi skladbe
slovenskih skladateljev Gustava Ipavca, Jožeta Privška in Andreja Šifrerja, kot solisti so nastopili domači
trobentači, flavtistke in pozavnisti. Na tem koncertu je bil prisoten tudi bivši dolgoletni dirigent Zdenko
Motl. Orkester mu je zaigral njegovo priljubljeno fantazijo iz opere Libuša, B. Smetane. Ob 100. obletnici so
izdali do takrat najobsežnejši bilten, ki ga je sestavil Franc Benedik.
9. 2. 1998 se je orkester z dovoljenjem takratnega župana Mestne občine Kranj, Vitomirja Grosa, preimenoval
v PIHALNI ORKESTER MESTNE OBČINE KRANJ. To ime orkester nosi še danes.
Vsa ta leta je pihalni orkester nadaljeval s svojo tradicionalno dejavnostjo, s proslavami, koncerti, obletnicami
raznih društev in s prvomajskimi budnicami. Te so tradicionalno vedno zaključevali v Domu za ostarele
v Preddvoru, kjer so izvajali krajše koncerte. To lepo navado so ohranjali še iz časov, ko je bil dirigent
Branko Markič
Markič.. Po koncertu so prvomajsko druženje končali s pogostitvijo, ki so jo pripravili v Domu
in z obveznim krstom mladih godbenic in godbenikov. S tem so jih simbolično sprejeli v svoje članstvo.
V tem obdobju so ponovno začeli organizirati izlete po Sloveniji: v Izolo, Vipavo, Goriška brda, Bizeljsko,
Podčetrtek itd., ki so jih vedno združili s koncerti.
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Zasedba pihalnega orkestra
ob svoji 100-letnici.
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1999
V oktobru l. 1999 je bila Zdenku Motlu podeljena velika Prešernova plaketa Mestne občine Kranj
za življenjsko delo na glasbenem področju.
Vedno večjim zahtevam kakovosti igranja sodobnih skladb višje težavnostne stopnje amaterski dirigenti
niso bili več kos. Zato se je tudi v Kranju pojavila potreba po akademsko izobraženem glasbeniku, ki bi
prevzel strokovno vodstvo orkestra. Na predlog Tomaža Završnika je odbor izbral Mateja Rihterja, ki
je izpolnjeval vse zahtevane pogoje, kot dolgoletni član orkestra pa je čutil tudi pripadnost, kar je bila še
dodana vrednost.

Mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov v Rivi del Garda, 2003. Dirigent Matej Rihter
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2000–2017 ORKESTER V 21. STOLETJU
2000
Marca 2000 je Matej Rihter tudi uradno prevzel mesto dirigenta Pihalnega orkestra MO Kranj. Ker je
medtem v Glasbeni šoli ustanovil Mladinski pihalni orkester, je bil s tem dotok novih, mladih
glasbenikov v kranjski pihalni orkester zagotovljen. Začelo se je novo obdobje pomlajenega, kakovostnega
pihalnega orkestra. Dirigent Matej Rihter je uvedel tudi mesto koncertnega mojstra. To mesto je pripadlo
Tomažu Kukoviču, dotedanjemu dolgoletnemu prvemu klarinetistu kranjskega pihalnega orkestra.
Od l. 2000 je pihalni orkester intenzivno nadaljeval svojo
dejavnost. Poleg vsakoletnih tradicionalnih nastopov,
kot so prvomajske budnice, božično-novoletni koncert,
promenadni koncerti, so sodelovali na otvoritvah, proslavah,
povorkah, nastopih v okviru prireditev Kranjska noč, Teden
mladih, pustnih in živ-žav prireditvah, na dobrodelnih
Županovih tekih na Brdu in podobnih občasnih prireditvah,
na slovesnostih v spomin na bazoviške žrtve v Kranju,
na spominskih slovesnostih na Planici pod Joštom,
maturantskih sprevodih itd.
Med letoma 2000 in 2004 so izvedli 12 abonmajskih koncertov,
kar je bila takrat novost v njihovi koncertni dejavnosti. Na
teh koncertih so kot njihovi gostje nastopali ansambel Jazz
Brass (9. februar 2002), Kranjski muzikanti (3. oktober 2002)
in komorni orkester Carnium (26. april 2003). Udeležili so
se nekaterih medobčinskih srečanj gorenjskih pihalnih
orkestrov v Mengšu (2002), Kamniku (2003), Radovljici
(2005), Gorjah (2007) in Lescah (2015).
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Dirigent Matej Rihter (2000- )

2003
3. decembra 2003 so praznovali 105. obletnico obstoja in izvedli slavnostni koncert v športni
dvorani na Zlatem polju, z gostjo Nušo Derenda.
Pihalni orkester je po letu 2000 ponovno oživil gostovanja doma in v tujini. Koncerte so prirejali v Goriških
brdih („Praznik češenj“), v Izoli („Kopalna godba“), v Moravskih toplicah, v kraju Polšnik in drugod. V tujini
so gostovali v hrvaškem Cavtatu (september 2001, april 2002 in september 2002), v maju 2004 v Dolini
pri Trstu, decembra 2004 v Banja Luki, v juliju 2005 v Fiumicellu in v Trstu julija 2006. Poleg gostitelja
Complesso Bandistico Arcobabeno di Trieste je sodeloval tudi orkester Jugendmusikkapelle Millstatterberg
iz avstrijskega mesta Obermillstatt. Kasneje, v maju 2015, pa so na mednarodnem srečanju „Oberkreiner
Freunde“ poleg nemških in čeških orkestrov sodelovali s slovenskimi narodnozabavnimi skupinami:
Gregorji, ansamblom Golte in Karavankami. Prireditelj je ob tem dogodku izdal tudi zgoščenko.
Po mnogih letih se je pihalni orkester začel udeleževati tudi tekmovanj. Na domačih tleh so se najprej
udeležili državnega tekmovanja l. 2004, 15. maja v Železnikih, kjer so dosegli 1. mesto v IV. kategoriji.
Leta 2005 so tekmovali v Desklah pri Anhovem, kjer so dosegli 1. mesto v III. kategoriji. Naslednjega
državnega tekmovanja so se udeležili v Žalcu, l. 2007, in dosegli 1. mesto v II. kategoriji in končno v
Prevaljah, l. 2014, ko so dosegli 1. mesto v III. težavnostni kategoriji. Na vseh tekmovanjih so prejeli
zlate plakete s posebno pohvalo.
Pomembno mesto v dejavnosti Pihalnega orkestra MO Kranj so vsekakor uspešna mednarodna tekmovanja
v italijanskem mestu Riva del Garda, imenovana „Zlata krilovka“. Prvič so tekmovali na 6. mednarodnem
tekmovanju pihalnih orkestrov leta 2001, v III. težavnostni stopnji. Dosegli so 5. mesto. Naslednjič so se
udeležili tekmovanja l. 2003 in v II. težavnostni stopnji dosegli 10. mesto. Leta 2007 pa so na tekmovanju
v II. težavnostni stopnji dosegli 3. mesto. Nazadnje so v Rivi del Garda tekmovali leta 2017 in dosegli
3. mesto v II. težavnostni kategoriji.
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2008
Pod vodstvom dirigenta Mateja Rihterja je orkester izvedel še celo vrsto odmevnih koncertov in drugih
prireditev. 13. decembra 2008 so izvedli slavnostni koncert ob 110. obletnici orkestra.
Kot gost je sodeloval Oto Pestner in ob spremljavi orkestra zapel štiri pesmi. Na tem koncertu
nastopila tudi kranjska plesna swing skupina „Meule u rt.“ in zaplesala ob skladbi Hello Dolly. Leta
2009 je pihalni orkester izvedel tradicionalni decembrski koncert v Srednji ekonomski šoli v Kranju,
5. decembra, v katerem so kot gostje večera nastopili člani Mažoretnega in twirling kluba Kranj.
Kot solisti so nastopili tudi člani orkestra Tilen Oblak (tuba), Veronika Rogelj (klarinet), Jure
Markun (basklarinet) in Tadej Jerončič (harmonika).
V okviru praznovanja 110. obletnice orkestra naj omenimo še koncert „Pisana preproga“ jubilejni koncert ob 70-letnici Tomaža Završnika. V Prešernovem gledališču v Kranju,
9. aprila 2008, je orkestru dirigiral sam in izvedel 14 skladb, ki jih je tudi sam aranžiral. V vseh 60 letih
aktivnega sodelovanja je bil tudi predsednik, dirigent v kriznih letih (1967 in 1996/97), klarinetist,
arhivar notnega materiala in aranžer klasičnih ter zabavnih skladb za pihalni orkester. 17. decembra
2014 je na božično-novoletnem koncertu prejel medaljo za izjemne zasluge na področju
godbeništva, ki jo podeljuje Mednarodna glasbena zveza CISM (Confederatio Internationale des
Societes Musicales).
Leta 2012 so izvedli dva pomembna koncerta. 15. aprila so v Šmartinskem domu v Stražišču pri
koncertu kot gostje nastopili kvartet flavt ter pevka Katja Rihter. Božično-novoletni koncert pa so
odigrali 22. decembra v Kranju.
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Novoletni koncert v Prešernovem gledališču- 17. 12. 2011
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2013
Praznovanje 115. obletnice orkestra so počastili s slavnostnim koncertom, ki so ga izvedli 20.
aprila 2013 v Domu krajanov na Primskovem. Gostja orkestra je bila Alenka Godec, ki je ob spremljavi
orkestra zapela 4 pesmi. Istega leta pa so božično-novoletni koncert izvedli 20. decembra v Šmartinskem
domu v Stražišču. Naslednje leto so pri božično-novoletnem koncertu, ki so ga izvedli 17. decembra 2014
v Domu krajanov na Primskovem, gostili trio MAK, s pianistko Matejo Grašič in flavtistkama Anjo Kišek
in Katarino Rogelj. Tudi pri naslednjih božično-novoletnih koncertih so kot gostje nastopili domači pevci.
17. decembra 2015 je ob spremljavi pihalnega orkestra zapela sopranistka Tina Debevec tri operne
arije. Naslednje leto, 17. decembra 2016, je na novoletnem koncertu, imenovanim „Od pikola do tube“,
v dvorani Kulturnega doma Predoslje kot glasbena gostja zapela dve ariji sopranistka Marta Močnik
Pirc. Odmeven je bil nastop pihalnega orkestra ob velikem letnem koncertu „Pod zvezdami“ v Letnem
gledališču gradu Khislstein v Kranju, 17. julija 2016. Kot solistka je z orkestrom nastopila pevka Nuška
Drašček in zapela 3 pesmi. Od tujih gostov je z orkestrom na koncertu sodeloval Mladinski sinfonični
orkester iz Winterthura „Jugendsinfonieorchestra WJSO“.
Za vse pomembne koncerte so se godbeniki temeljito pripravljali na intenzivnih vajah na različnih krajih,
ki so jim po napornem delu omogočali sprostitev in rekreacijo - v Kranjski Gori, na Soriški planini,
v Novem mestu itd. Pred vsakim novoletnim koncertom so imeli generalko. Vse generalke so že od l. 2003
izvajali na Kokrici. Poleg vseh omenjenih nastopov so v tem obdobju sodelovali še na nekaterih prireditvah.
Decembra 2011 so sodelovali na Slavnostni akademiji ob občinskem prazniku Mestne občine Kranj, na
Brdu. 7. septembra 2013 je bilo v Kranju spektakularno srečanje pihalnih orkestrov iz Vodic, Železnikov in
Kranja, kjer so se godbe iz treh lokacij ob igranju koračnice združile na Mestnem trgu in zaigrale vsaka svoj
program. 29. avgusta 2015 je bilo v Lescah in Radovljici srečanje 10 godb iz Gorenjske. Vsaka je pripravila
svoj program, na koncu pa so vsi skupaj zaigrali nekaj koračnic. Med 7. in 17. majem 2010 je pihalni
orkester obiskal daljno Kubo, kjer so imeli tri koncerte: enega v središču mesta Havana, drugega
v provinci Pinar del Rio z orkestrom njihove glasbene šole Mariachi Real Jalisco, ki so ga nato ponovili
v Havani.
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V obdobju prehoda v 21. stoletje, med letoma 1999 in 2017, so se menjali tudi upravni odbor pihalnega
orkestra in njihovi predsedniki. Gregor Černe, ki je aprila 1999 zamenjal Bojana Motla, je bil predsednik
do januarja 2001. V njegovem mandatu je mesto dirigenta prevzel Matej Rihter. Černeta je na predsedniškem
mestu zamenjal Franci Kržan. Pod njegovim predsedovanjem so potekala tekmovanja v Riva del Garda
(l. 2001 in l. 2003), tekmovanje v Železnikih (l. 2004) in gostovanja v Cavtatu (l. 2001 in l. 2002), v Dolini pri
Trstu (l. 2004) in v Banja Luki (l. 2004).
Januarja 2005 je Kržana nasledil Jože Nunar in bil predsednik odbora 4 leta. V tem času je orkester
tekmoval v Desklah (l. 2005), v Rivi del Garda (l. 2007), v Žalcu (l. 2007) ter gostoval v Fiumicellu (l. 2005).
Marca 2009 je vodenje upravnega odbora orkestra za nadaljnja 4 leta prevzel Metod Rogelj, do marca
2012. V njegovem mandatu se je orkester selil iz prostorov v Delavskem domu v sedanje prostore na Savski
cesti. Marca l. 2012 je pihalni orkester dobil prvo predsednico, Tanjo Kokošar. V svojem mandatu
je izpeljala l. 2012 nakup novih uniform, ki jih orkester uporablja še danes: suknjiče v bordo rdeči barvi,
črne hlače, bele srajce pa dopolnjujejo kravate. Po uspešno opravljenem predsednikovanju jo je februarja
l. 2014 zamenjal Luka Verlič. To funkcijo uspešno opravlja še danes. V njegovem času je orkester tekmoval
v Prevaljah (l. 2014), v Rivi del Garda (l. 2017), ko je dosegel 3. mesto v II. težavnostni kategoriji. V tem
mandatu so sodelovali na otvoritvi Medgeneracijskega centra v Kranju, na prireditvi „Biseri Savinje“ v Celju,
nastopili za Združenje prijateljev slepih Slovenije in se udeležili mednarodnega gostovanja v nemškem
Lamu ter nenazadnje l. 2015 zaigrali v Lescah, na srečanju gorenjskih pihalnih orkestrov.
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2014
V l. 2014 se je izoblikoval tudi današnji izvršni odbor. Poleg predsednika Verliča je tajnik postal Aljaž
Praprotnik, arhivarka pa Urška Šink, ki je zamenjala dolgoletnega arhivarja Tomaža Završnika. Leta
2017 je prevzela še tajniške posle, tako da danes opravlja dvojno delo. V letu 2016 se je pod omenjenim
vodstvom na pobudo nadobudnih članov izoblikovala sekcija društva BIG BAND KRANJ pod vodstvom
dolgoletnega člana in pomožnega dirigenta Martina Pustinka. Sekcija s številnimi dogodki skozi leto
uspešno deluje in je z zapolnitvijo dolgo odsotne glasbene niše odgovorna za veliko obogatitev kranjske
glasbene podobe.
Odbor pri svojem delu uporablja sodobno računalniško tehnologijo in delo opravlja - čeprav brezplačno ažurno, prizadevno in korektno. Odbor je v letu 2014 prav tako dosegel pridobitev statusa društva
v javnem interesu, s katerim je dokazal pomen Pihalnega orkestra za mesto Kranj.
S tem je bil izpolnjen nujni pogoj za kontinuirano, nemoteno in uspešno delovanje orkestra, s katerim
lahko svoje pomembno poslanstvo v Kranju nadaljuje tudi v prihodnosti.

Viri:
- Bilteni Pihalnega orkestra 70 let, 75 let, 80 let, 90 let, 100 let
- zapisniki sej odborov Pihalnega orkestra
- Kranjski zborniki 1975, 1977, 1980
- Poročila o delu pihalnega orkestra
- Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Gorenjsko Kranj, prof. Marija Kos
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Gorenjski muzej Kranj, France Benedik
časopis Gorenjski glas, Glas
Gorenjec 1900–1910
revija Kranjčan
osebni arhiv B. Motla in T. Završnika
osebna pričevanja

Program ob 120-letnici Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj so omogočili:

logotip

GUMA CENTER
KRISTANC d.o.o.

Ročna avtopralnica

Pičman

Izdal in založil Pihalni orkester Mestne občine Kranj, zanj odgovarja Luka Verlič
Uredniški odbor: Tomaž Završnik, Bojan Motl, Franc Benedik.
Avtor besedila: Tomaž Završnik
Lektoriranje: Tina Primožič
Oblikovanje: Jana Lavtar
Naklada: 500 izvodov
Tisk in vezava: Tiskarna Požgaj
April 2018
Izvod je brezplačen

48

