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Spoštovani,
Zveza delovnih invalidov Slovenije že enaindvajsetič zapored, torej tradicionalno,
prireja srečanje pevskih zborov, ki delujejo v naših društvih.
21. revija pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije sodi
v sklop prireditev ob praznovanju 50. letnice delovanja največje invalidske organizacije
v Sloveniji – Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki jo obeležujemo pod geslom: ''50 let
ZDIS – Praznujemo preteklost, izboljšujemo prihodnost''.
Izvedli bomo veliko aktivnosti, ki bodo združene v praznovanje 50. letnice delovanja
Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki bodo prikazale različna področja socialnega
vključevanja delovnih invalidov in oseb s telesno okvaro.
Tako se ljubiteljska kultura vključuje v društvene dejavnosti in dokazuje priljubljenost
zborovskega petja, ki plemeniti in združuje vse ljudi dobre volje.
Ta festival petja želi pokazati tudi na srčnost našega članstva, ki se vpenja v družbeni
prostor s soglasjem velike večine občanov in z neprikrito podporo lokalnih oblasti.
V praktičnem primeru pa kaže, da ob enakih možnostih zmoremo celo nekaj več od
pričakovanj. Javnost ima rada ustvarjalne ljudi, ki pospešujejo socialni utrip kraja in mu
dajejo človeški obraz, kar od prostora, v katerem živimo, tudi pričakujemo.
V vsakemu primeru smo odprti v lokalne skupnosti, želimo delovati povezovalno in
združevalno in predvsem pokazati pripravljenost za skupno dogovarjanje pri razreševanju
pomanjkljivosti, ki nam grenijo življenje v skupnostih, kjer delamo in živimo.
Nismo tisti, ki samo zahtevajo, temveč tudi tisti, ki dajejo, dajejo vrednote, ki jih ni
mogoče poplačati z denarjem in človekoljubje usmerjajo v uresničevanje človekovih
pravic, ki so temelji civilizacijske naravnanosti.
Res je, da se na pevskih revijah videvamo, se srečujemo in jih tudi izkoristimo za
klepet, ki se ponavadi ne tiče glasbe, toda po mojem je najpomembnejše to, da so te
pevske revije priložnost za druženje, ki nam daje občutek, da s tem dokazujemo svojo
odprtost in željo po vsesplošnemu kulturnem odnosu do razumevanja težav, s katerimi
se invalidi srečujemo povsod tam, kjer živimo in delamo.

Spoštovani! Čutim dolžnost, da se vsem nastopajočim zahvalim za trud, ki so ga
vložili za nastop, ki je v bistvu krona celoletnega ljubiteljskega prizadevanja za nekaj
dobrega, plemenitega, kar lahko postane last vseh, tako izvajalcev kot poslušalcev, ki
bodo razumeli naše sporočilo.
Zahvala gre tudi organizatorjem – Društvu invalidov Črnomelj s predsednikom
Srečkom Matkovičem na čelu in vsem prostovoljcem, ki so se zelo potrudili in nam
omogočili prijetne trenutke kulture petja.
Ne nazadnje gre zahvala Občini Črnomelj, županu g. Andreju Kavšku; Srednji šoli
Črnomelj, ravnateljici ga. Elizabeti Prus; RTV Slovenija, ki bo prireditev posnela in
predvajala; vsem prostovoljcem, ki so zaslužni za izvedbo naše največje kulturne
manifestacije, ki jo predstavlja 21. revija pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih
invalidov Slovenije.
Naj bo ta dan naš praznik in prijetno spoznanje, da so vrednote druženja prispevek h
kakovosti življenja, za katere si je vredno prizadevati. Želim, da se naša pesem, spoštovane
pevke in pevci, dotakne vseh nas in poleti iz te dvorane tudi do drugih.
Želim uspešen nastop vsem pevskim zborom, vam spoštovani obiskovalci in obiskovalke pa obilo užitkov ob poslušanju.
Drago Novak, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije

Kulturni dogodek v Črnomlju
V težkem vsakdanjem življenju invalidov ima veselje do petja in možnost, da se pokažejo in dokažejo s svojo ljubiteljsko dejavnostjo, velik pomen.
V Društvu invalidov Črnomelj smo zato ponosni, da smo organizatorji 21. tradi
cionalne revije pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki
je organizacijsko in logistično zelo zahteven projekt. Pa vendar je to dogodek, ki se ga
pevci invalidi izredno veselijo in se vse leto pripravljajo za uspešen nastop. Predvsem

pa se veselijo druženja in se še dolgo spominjajo prijetnega dogodka, še posebej letos,
ko revija poteka v okviru praznovanja 50. letnice delovanja Zveze delovnih invalidov
Slovenije.
Zato zahvala nastopajočim pevcem, vsem prostovoljcem in financerjem revije, pa tudi
RTV Slovenija, da nam omogočijo, da še enkrat dokažemo, kako pomembno je petje in
kaj nam vsem petje pomeni.
Zagotovo je, da nam bo pesem polepšala dan.
Zato vsi dobrodošli pri nas v Črnomlju!
Srečko Matkovič, predsednik Društva invalidov Črnomelj

Ob 50. obletnici delovanja
Zveze delovnih invalidov Slovenije
Spoštovani,
v veliko čast mi je, da 21. revija pevskih zborov društev invalidov Zveze delovnih
invalidov Slovenije ob jubilejni obletnici delovanja Zveze poteka ravno v Črnomlju.
Častivredno obdobje delovanja kaže na vašo zavzetost, dobrodelnost in spoštovanje
vseh. Pestre aktivnosti, ki jih prirejate, so pomembne, ne samo za vaše udejstvovanje,
temveč tudi za ozaveščanje slovenske javnosti o vprašanjih invalidnosti.
Ne bi se mogel bolj strinjati z vašim geslom, pod katerim praznujete jubilej ''50 let
ZDIS - Praznujemo preteklost, izboljšujemo prihodnost''. To je geslo, po katerem bi se
lahko vsi ravnali tudi v našem vsakdanjem življenju.
Iskrene čestitke ob praznovanju abrahama.
Želim vam uspešno in zavzeto delo še naprej.
Andrej Kavšek, župan Občine Črnomelj

