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Ljubljana, 27. 12. 2018

44. SREČANJE PEVSKIH ZBOROV
DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
DNEVI MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA
Marmorna dvorana Gospodarskega razstavišča, Ljubljana
Sreda, 15. 5. 2019 ob 16.00
Spoštovana predsednica, predsedniki PZDU,
v skladu s sklepi, ki ste jih na predlog Komisije za kulturo, sprejeli na 25. redni seji UO ZDUS
dne 14. 11. 2018:
Sklep št. 10: Upravni odbor ZDUS je na predlog Komisije za kulturo soglasno
določil, da pokrajinska srečanja pevskih zborov 2019 potekajo po smernicah o
izvedbi kot do sedaj. Izvedejo se do konca junija 2019, pri čemer se tokrat ne
izbere zborov za nastop na 44. državnem srečanju pevskih zborov, saj bo to
potekalo 15. 5. 2019 na Dnevih medgeneracijskega sožitja.
Sklep št. 11: Upravni odbor ZDUS je na predlog Komisije za kulturo soglasno
določil, da za nastop na 44. državnem srečanju pevskih zborov, ki bo potekalo 15.
5. 2019 na Dnevih medgeneracijskega sožitja, PZDU določi pevski zbor DU, ki bo v
letu 2019 praznoval najvišji jubilej, bo v tem letu najstarejši delujoči pevski zbor
DU ali pa določi pevski zbor DU po lastnih kriterijih.
Sklep št. 12: Upravni odbor ZDUS je soglasno na predlog Komisije za kulturo
določil, da zaradi Dnevov medgeneracijskega sožitja, ki bodo potekali vsako leto
v mesecu maju na Gospodarskem razstavišču, od leta 2020 dalje PZDU izvedejo
pokrajinska srečanja pevskih zborov DU najkasneje do 20. 4. tekočega leta.
vas vljudno naprošamo, da pristopite k realizaciji sklepa št. 11.
Vašo odločitev o imenovanju pevskega zbora DU, ki bo zastopal vašo pokrajino na 44.
srečanju pevskih zborov, prosimo sporočite najkasneje do 31. 1. 2019 na kontakt: Dijana
Lukić, dijana.lukic@zdus-zveza.si, pri čemer navedite polno ime pevskega zbora, število let
delovanja zbora ter kontaktno osebo (ime in priimek, e-pošta in telefon), s katero bo ZDUS
komuniciral v zvezi z nastopom.
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Srečanje pevskih zborov DU, najpomembnejša kulturna prireditev ZDUS na letni ravni,
katerega poslanstvo je spodbujanje k participaciji, kulturni ustvarjalnosti, razvijanju in
negovanju kulture petja med starejšimi, bo prvič potekalo v sklopu novega ZDUS-ovega
projekta, to so Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki bodo potekali na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani od torka do četrtka, 14. – 16. 5. 2019. Umestitev srečanja pevskih
zborov v sklop tega dogodka, ki bo za obiskovalce prost, ima za cilj, da izpostavimo
ljubiteljsko kulturo kot povezovalnega akterja, ki lahko z zavzemanjem za vidnejše kulturno
vključevanje starejših prispeva k osveščanju o pomembnosti aktivne, zdrave in dolgožive
družbe za dobrobit vseh generacij.
Pomembno: Potne stroške za nastopajoče na 44. srečanju pevskih zborov zagotavlja
organizator prireditve (ZDUS).

Dodatno pojasnilo:
ZDUS-ovo srečanje pevskih zborov bo od leta 2019 dalje potekalo v sklopu Dnevov
medgeneracijskega sožitja, zato PZDU predlagamo, da društva, ki jim zaupate vlogo
organizatorjev vaših pokrajinskih srečanj pevskih zborov, seznanite z zgoraj navedenimi
sklepi. Torej v letu 2019 na pokrajinskih srečanjih selektorji ne izbirajo zborov za 44. srečanje
pevskih zborov DU, saj boste pokrajine letos same določile zbore do 31. 1. 2019. Ne glede na
to, so selektorji na srečanjih še kako pomembni zaradi ocen in priporočil, ki jih dajejo
zborom, zato predlagamo, da tudi v letu 2019 sodelujete z njimi (sredstva za prisotnost
selektorjev zagotovi ZDUS s prijavo na razpis JSKD).
Od leta 2020 se pokrajinska srečanja pevskih zborov vsako leto izvedejo najkasneje do 20. 4.,
zaradi državnega srečanja pevskih zborov DU, ki bo potekalo vsako leto v mesecu maju na
Dnevih medgeneracijskega sožitja.

V upanju na uspešno sodelovanje, vas lepo pozdravljamo.

Dijana Lukić
izvršni vodja projektov in prireditev ZDUS
dijana.lukic@zdus-zveza.si
01/620 54 82 ali 051/656 532

Marija Orešnik
predsednica Komisije za kulturo ZDUS
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