
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. Znanstveno je 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! 

 

ZAKAJ BI SODELOVALI. 

CILJI PROJEKTA: 

- Povezovanje in sodelovanje. 

- Krepitev tradicije in pripadnosti domovini. 

- Vsak prispeva s svojim glasom k skupni energiji in k skupnemu dobremu. 

- V projekt se vključijo vsi kadarkoli  in kjerkoli. Nihče ni izključen (pojejo tudi tisti, ki 

mislijo, da nimajo posluha). 

- Vzpodbuja kreativnost pri organizaciji in  izvedbi (dogodek prilagodimo lokalnemu 

okolju). 

- Krepitev desne možganske hemisfere, kjer imamo centre za kreativnost, intuicijo in 

sočutje. 

- Povezovanje vseh generacij (medgeneracijsko sodelovanje in prenašanje znanja 

starejših na mlajše in obratno). 

- Sprostitev in zabava (petje prinaša boljše razpoloženje). 

- Zdravljenje. Petje na nas deluje terapevtsko in nas zdravi. 

- Prebuditev spečih potencialov (več kot pojemo, lažje se izražamo). 



-                                                   »Kdor poje, zlo ne misli«. 

 

 

Tokrat je dan dogodka sobota, 23. april 2022. 

Zato predlagam, da izobraževalne inštitucije organizirate dogodek, že v petek, 22. 

aprila. 2022 in motivirate otroke, da petje prenesejo tudi v svoj družinski krog in da v 

soboto poje vsa družina. 

Zavedam se, da organizacija prinaša dodatno delo, vendar je trud poplačan z 

veseljem in radostjo otrok. 

 

 

Nekaj utrinkov iz preteklih dogodkov nadete na tej povezavi. 

 

 

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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