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Pozdrav Primorski poje 2021 

 

 Primorska poje je nedvomno eden izmed najbolj razširjenih zborovskih dogodkov, ki 
združuje pevske zbore iz celotne Primorske, tostran in onstran meje. V letu 2020 je zaradi 
pogojev, ki jih je narekovalo izredno epidemiološko stanje, revija potekala na spletu z objavo 
arhivskih video ali zvočnih posnetkov prijavljenih pevskih zborov in skupin. Organizatorji 
revije  Primorska poje (Zveza pevskih zborov Primorske, JSKD, ZSKD, ZSKP – Gorica in ZCPZ 
– Trst) so si letošnjo revijo zamislili alternativno: prijavljeni zbori bodo 20. junija 2021 
predvajali ali objavljali svoje zborovske nastope, ki bodo posneti na domačih tleh, da bi s 
pesmijo ponovno povezali ljudi.  

 Zveza slovenskih kulturnih društev si prav tako prizadeva ponovno 
združiti ljudi, pevce, ljubitelje domače pesmi. Da bi spodbudila ponovni 
zagon zborovske dejavnosti, si je zamislila priložnostni dogodek in ga 
poimenovala »Pozdrav Primorski poje 2021«. Glavni pokrovitelj 
dogodka je Občina Zgonik, nastal pa je v sodelovanju z Javnim 
skladom RS za kulturne dejavnosti. 

 9 zborov ZSKD se je tako v soboto, 12. junija 2021, v zgodnjih 
popoldanskih urah zbralo na balinišču v Samatorci in s petjem pozdravilo 
letošnjo revijo Primorska poje. Ker poteka letos 40. obletnica zborovske zveze 
USCI, so se zbori poklonili tudi temu pomembnemu dogodku.  

 Dogodek je potekal brez občinstva, zbori pa so svoj nastop 
posneli: "pozdrav"  priljubljeni zborovski reviji si bo mogoče ogledati 
v obliki video posnetka od sobote, 19. junija 2021, v popoldanskih 
urah na YouTube kanalu Zveze slovenskih kulturnih društev. ZSKD bo 
povezavo posnetka prav tako delila na svoji spletni 
strani www.zskd.eu in Facebooku.  

 Dogodek je potekal ob spoštovanju vseh varnostnih predpisov za 
zajezitev koronavirusa: pevci so nastopili v izmenah, izbrana lokacija pa je 
omogočila bodisi odlično akustiko kot konstantno prezračevanje prostora – 
balinišče je namreč le na pol pokrito. 

  

 



 

 

 

Nastopili so: 

 
1. MoVS Lipa: dir. Anastasia Purič 
2. ŽPS Stu ledi: dir. Anastasia Purič 
3. MoPZ Vesna: dir. Rado Milič 
4. ŽVS Barkovlje: dir. Aleksandra Pertot 
5. PZ Vasilij Mirk: dir. Goran Ruzzier 
6. PZ Tončka Čok: dir. Manuel Purger 
7. ŽVS Danica: dir. Jana Drassich 
8. SLPZ Doberdob: dir. Zulejka Devetak 
9. MePZ Rdeča zvezda: dir. Rado Milič 

 

 

         Trst, 15. junija 2021 


