
Drage Slovenke in Slovenci,    

pridružite se nam že peto leto zapored  v skupnem projektu 

»Vseslovensko petje s srci» na dan zaščitnika Sv. Jurija, ki po 

naši tradiciji prinaša pomlad, obilje in zdravje v družino. Skupaj 

bomo peli slovenske pesmi v soboto,  23. aprila med 10. in 11. 

uro.    

Ljudje smo tisti, ki nosimo kulturo v sebi. S petjem naših pesmi se povežemo med 

seboj in se priklonimo našim prednikom, kulturi, jeziku in tradiciji. 

Pesem nas je povezovala v najtežjih trenutkih naše zgodovine, saj je znanstveno 

dokazano, da ima pozitivne učinke na naše psihofizično stanje. Zato uporabimo 

svoj  glas, da prebudimo v nas čustva radosti, povezanosti in ljubezni. 

Prikličimo spomin na to, kdo smo. Povežimo se v zvočno zaveso in na navidezni 

oder stopimo vsi ‒ vse generacije, vsi družbeni sloji doma in po svetu s posluhom 

ali brez, in to kjerkoli.     

 

Obvestite prijatelje, znance, sosede in spletimo mrežo, ki bo prepletena z 

energijo naših src.    

Povežimo se v skupni misli in se skupaj uglasimo na frekvenco ljubezni! 

 

Pobudnica projekta: Matea Brečko   

Tel: 040 974 254   

Elektronski naslov: vseslovenskopetje@gmail.com,  FB stran: Vseslovensko perje s srci 

Spletna stran: https://www.vseslovenskopetje.si/ 

 

Projekt podpirajo:     

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2020, 2021)    

Ministrstvo za kulturo (2018, 2020, 2021)    

Državni zbor (2021) 

Državni svet (2021) 

Leta 2019 je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja, leta 

2020 pa pod častnim pokroviteljstvom predsednika vlade Marjana Šarca.     
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VSESLOVENSKO PETJE S SRCI 

NAVODILA 

 

KDAJ? 

V soboto,  23. aprila med 10. in 11. uro.  

KDO?   

Vabljeni VSI. 

KJE? 

Pojemo DOMA, na balkonih, na delovnem mestu, v avtomobilu, šolah, vrtcih, na 

zelenih javnih površinah, okoliških hribih, v parkih, okoli gradov, cerkva, kapelic 

… KJERKOLI.   

Predlogi za organizirano petje za naša največja mesta:    

• Ljubljana: park Tivoli vse do Rožnika, pot na grad, obrežje Ljubljanice …     

• Maribor: Slomškov drevored, Kalvarija, pot na Piramido, parki , Rotovški 
trg …   

• Celje: obrežje Savinje …     

KAKO? 

Pripravljen je izbor treh skupnih pesmi na kanalu YouTube »Vseslovensko petje 

s srci 2022«. Skupne so: Himna, Lipa zelenela je in Poj mi pesem. Ostale pesmi si 

izberite po lastnem izboru ali pojete svoje pesmi.  Povezavi sledite tukaj. 

➢ Pevci, glasbeniki in kulturna društva povabite svoje sledilce in člane in 

skupaj zapojte najprej nekaj pesmi iz seznama, nato svoje najljubše pesmi 

po lastnem izboru.  

➢ Vsi ostali posamezniki zapojte kjerkoli se nahajate, doma v krogu družine, 

s prijatelji in sosedi, v bolnici, na delovnem ali javnem mestu. 

➢ Šole in vrtci dogodek letos organizirate že v petek, 22. 4. 2022 med 10. in 

11. uro. V soboto se otroci, učenci in dijaki priključijo prepevanju v svojem 

okolju.  

➢ Posnemite sebe ali druščino in objavite posnetek  v medijih.  Naj se širi 

pozitiven glas od nas. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enSI762SI762&sxsrf=ACYBGNTxxCytVEAOjT-Rt9FO0FxeJ-44CA:1573046495881&q=vseslovensko+petje+s+srci&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiZmOjs1tXlAhW5AxAIHfGXAxUQ4216BAgJECM&biw=1293&bih=630


 

 


