
“Vseslovensko petje s srci” je dogodek, ki 

že tretje leto zapovrstjo s prepevanjem 

slovenskih pesmi povezuje Slovence in 

Slovenke v vsakodnevnem življenju.    

Slovenci smo narod petja in prav petje je 

tisto, ki nas zmore znova bolje povezati. 

Pojemo lahko vsi ne glede na izobrazbo, 

status, s posluhom ali brez in to kjerkoli.   

Petje povezuje vse generacije doma in po 

svetu. Zato potrebujemo le dobro voljo.    

Ko skupaj zapojemo, povežemo energijo zvoka in moč besede. Povežemo se sami 

s seboj in z drugimi v celoto, ki je prežeta z vibracijo ljubezni, radosti in miru.    

Vse stare kulture so pele vsakodnevno, še posebej pa ob določenih obredih. 

Sodoben človek se je od tega popolnoma odtujil, čeprav tudi znanstveniki 

dokazujejo, da petje na nas deluje terapevtsko in blagodejno.    

Sedaj ko je svet na taki preizkušnji je še veliko bolj pomembno skupno 

prepevanje, da ostanemo na višji vibraciji, kajti strah nam slabi imunski sistem in 

nas čustveno ohromi. 

Po naši tradiciji na dan Sv. Jurija, to je 23. aprila, Sv. Jurij nosi vejico po hišah za 

dobro letino in zdravje. Zato je pravi dan, da se Slovenci in Slovenke znova 

povežemo s prepevanjem pesmi na ta dan tudi v letu 2020.    

Hvala vsem, ki ste sodelovali in prispevali v  letih 2018 in 2019. Vi ste tisti, ki ste  

začutili, kako pomembno je nadaljevati z akcijo. Vaši odzivi so bili prisrčni in 

iskreni, in kar je pomembno, imeli ste se lepo.    

KDAJ?    

V letu 2020 bomo znova prepevali 23. aprila med 10. in 11. uro.     

KJE?    

Na delovnem mestu s sodelavci, v šolah, vrtcih, avtomobilih, bolnišničnih 

posteljah, doma … Pojemo sami ali skupaj s prijatelji, znanci … Na trgih mest se 

lahko srečamo s prijatelji in zapojemo ljudske pesmi zaradi zaščite avtorskih 

pravic…    



KAKO?   

Otroci v vrtcu, učenci, dijaki in zaposleni lahko prepevajo v učilnicah, v skupni 

avli, telovadnici. Ob lepem vremenu tudi na prostem. Na zavod se lahko povabi 

upokojence ali obiščejo kakšen starostni dom in hrkati naredite medgeneracijsko 

izmenjavo. To je nekaj predlogov, vendar zaradi pestrosti naše našega okolja, si 

ga lahko vsak priredi po svoje.  

Glede na trenutno situacijo se poje doma. Pomembna je srčna namera.  

 

Na spletni strani www.vseslovenskopetje.si  najdete prijavnico, kamor se zaradi 

lažjega sledenja dogajanja vpišete.   

 

Primer  dobre  prakse  iz  preteklega  leta  Ravne  na 

 Koroškem: https://www.ravne.si/objava/188660   

   

Saj veste, kdor poje, dobro misli. Tokrat zase in drug za drugega.  

S spoštovanjem in srčnimi pozdravi,    

Matea Brečko                                                                         Žive naj vsi narodi, 

                                                                                                  ki hrepene dočakat dan… 

  

  

Kontaktni podatki:    

telefonska številka: 040 974254   

e-naslov: vseslovenskopetje@gmail.com    

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