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ZADEVA: POVABILO NA 52. REVIJO PRIMORSKA POJE 2021 
 

Spoštovane pevke, pevci, zborovodje! 
 
Čas epidemije in izrednih razmer je močno posegel v naš vsakdanjik, kakor tudi v delovanje zborovske dejavnosti. 
Upamo, da se bo zborovska dejavnost počasi začela prebujati, zato si v Zvezi pevskih zborov Primorske v 
sodelovanju s soorganizatorji Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti (JSKD), Zvezo slovenskih kulturnih 
društev v Italiji, Zvezo slovenske katoliške prosvete Gorica in Zvezo cerkvenih pevskih zborov želimo, v prilagojeni 
obliki izpeljati letošnjo 52. revijo Primorska poje.  
 
Letošnja revija bo posvečena:  

- 100. obletnici rojstva skladatelja Zorka Hareja, 

-   30. obletnica samostojne  Slovenije. 

-   80. obletnici ustanovitve OF 

   
Ker so spremembe temeljno vodilo trenutnega časa, bo tudi 52. revija drugačna, prilagojena razmeram in danim 
zmožnostim. V nadaljevanju navajamo predvideno organizacijo revije: 
 

- 52. revija Primorska poje bo za vse prijavljene zbore potekala v nedeljo, 20. junija 2021. Prireditev je 
mišljena kot pevska manifestacija.  

- Posamezni pevski sestavi se bodo predstavili s 3. skladbami po lastnem izboru. 
- Ker je in bo združevanje večjih skupin ljudi omejeno, bo prizorišč več. Nastopi se bodo odvijali na 

prostem, v okviru trenutno veljavnih predpisov in priporočil NIJZ. Prijavljen zbor lahko za lokacijo 
izbere domači kraj in izvede nastop npr. na trgu, pred vadbenim prostorom društva, pred cerkvijo, ob 
spomeniku, na hribu … 

- Izpostave JSKD in organizatorji v zamejstvu na vašem področju vam bodo v pomoč. Ker pa bo prizorišč 
več, ne bodo prisotni na vseh lokacijah, zato ste zbori sami prijavitelji in organizatorji.  

- Vsak zbor bo prejel natisnjeno publikacijo, katera ne bo vsebovala programskega dela.  
- Da ohranimo povezanost med zbori, se lahko nastopi snemajo in predvajajo »v živo« (live stream) na 

Facebook strani zbora (če jo ima). Prav tako pa nam lahko svoje posnetke ali fotografije iz letošnje 52. 
Primorska poje, pošljete po elektronski pošti zpzprimorske@gmail.com, da jih objavimo na naši spletni 
strani in na FB profilu ZPZP.  

 
Zavedamo se, da zborovska dejavnost še ni vzpostavljena, da se mnogi zbori niso srečali že dolgo časa, vendar 
vas kljub temu vabimo, da vaš pevski sestav prijavite na letošnjo, nekoliko drugačno revijo Primorska poje. Prijavite 
se preko elektronske prijavnice do vključno 30. aprila 2021, do 00.00 ure. 
 
Prijavnica je dostopna na spletni strani Zveze pevskih zborov Primorske (www.zpzp.si). 
 
V pričakovanju vaših prijav vas lepo pozdravljamo. 
 
 
                                                                                                                              Janja Konestabo  
                        predsednica 
                                                                         Zveze pevskih zborov Primorske 
 V vednost: 

- Območne izpostave JSKD 
- Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji 
- Zveza cerkvenih pevskih zborov Trst 
- Zveza slovenske katoliške prosvete Gorica 
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