
vabimo vas, da se nam pridružite in sodelujete na največjem »koncertu« pevskega zbora »La Vita«, ki bo v 
nedeljo, 28. novembra, nastopil v polfinalu oddaje Slovenija ima talent. 

To je še ena priložnost, da s pesmijo ponesemo sporočilo upanja, zaupanja in vere v »dobro in prav« tudi letos, tako 
kot smo pred epidemijo, za zidove bolnišnic, domov za starejše in drugih ustanov, do najranljivejših med nami.

Kljub okoliščinam, ki nam onemogočajo druženje in prepevanje že drugo leto, ko skupaj z vami delimo dolge, 
zahtevne delovnike, smo se odločile, da stopimo na oder. S preprosto željo, da v teh težkih časih, ko mnogi 
trpijo izgube, ko kljub nezavidljivim delovnim pogojem in velikemu pomanjkanju zaposlenih vztrajamo v 
poklicu, vnesemo nekoliko miru in opogumljamo judi. S svojo zgodbo želimo prispevati k temu, da kljub vsemu 
ohranimo optimizem, v veri, da vse mine in bo tudi ta čas za nami, da tudi nas doseže pravičnejši. Zato s pesmijo 
»pripovedujemo« o življenju, takšnem, kot ga doživljamo ob ljudeh, o krhkem, dragocenem in lepem, o tistem, 
kar je v življenju vredno in resnično pomembno. Pojemo o sprejemanju in dajanju, ljubezni, medsebojnem 
spoštovanju in podpori, naklonjenosti, o dostojanstvu človeka. Tudi našega!

Pesmi tako namenjamo tudi vam, spoštovani stanovski kolegice in kolegi, v zahvalo za poslanstvo, ki ga »živimo«, 
saj med poklicnim in zasebnim življenjem skoraj ni več ločnice. 

Kaj lahko v teh trenutkih naredimo skupaj? Vabimo vas, da po svojih najboljših močeh omogočite spremljanje 
naše pesmi čim večjemu številu bolnih, onemoglih ali drugače ranljivih bodisi pred ekrani bodisi drugače. Zapele 
bomo priredbo znane pesmi.

S P O Š T O V A N E  K O L E G I C E  I N  K O L E G I ,

V IMENU VSEH LAVITK IN SLOVENSKIH MEDICINSKIH SESTER, BABIC,  
TEHNIKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN BOLNIČARJEV-NEGOVALCEV,

Anemarija Smonkar, vodja pevskega zbora, Klementina Mikec Korpič, zborovodkinja, Ksenija Pirš, predsednica Društva 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor in Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege 

Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Članice pevskega zbora La Vita: Anemarija Smonkar, Anita Bezjak, Marjeta Deučer, Brigita Hekič, Martina Kajtna, Silva Cerkovnik, 
Metka Križ, Darja Grm, Mirjam Topolko, Ksenija Pirš, Anja Leopold, Valerija Černe, Anita Lončarič, Marjana Vrhovski, Janja Žugman, 

Simona Podjaveršek, Zvonka Auer, Slavica Zdolšek, Lidija Vrbnjak, Darja Špurej, Ivanka Videčnik, Danica Kašman Pokeržnik, 
Damjana Jarc, Majda Drumlič, Zdenka Dobaj

Verjamemo  
v vse nas,  

v naš skupni 
glas! 

Če nam bo namenjeno, bomo v času pred božičem 
ponovno nagovorili ljudi s prav posebnim presenečenjem. 

Namesto božičnega koncerta morda z odra oddaje 
Slovenija ima talent … Naj bo to naša skupna zgodba,  

ki naj nas še bolj poveže. 

Verjamemo v vse nas, v naš skupni glas! Naj se sliši in 
prepozna naša moč tudi skozi glasove, ki nam bodo morda 
omogočili, da kljub vsemu ohranimo predbožično vzdušje.

Preprosto zato, da izstopimo s svojim sporočilom, ki ni 
nič manj pomembno, kot je naše delo.


