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KUD »PEPCA ČEHOVIN – TATJANA« 
SENOŽEČE 

 
razpisuje 

 

4. SREČANJE V IGRANJU NA DIATONIČNO HARMONIKO  – »PRIMORSKA 
FRAJTONARICA 2020« 

 

Senožeče 16. Februar 2020 
 

KUD »Pepca Čehovin-Tatjana« v sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti 
Slovenije-OI Sežana, organizira 4. srečanje v igranju na diatonično harmoniko – »PRIMORSKA 
FRAJTONARICA 2020«. Srečanje  bo potekalo v soboto, 16.2.2020 ob 17,00 v dvorani »Rudolfa 
Cvetka« v Senožečah. 
 
STAROSTNE SKUPINE: 
 

I. Starost do 11 let 
II. Starost  od 12 do 13 let 
III. Starost  od 14 do 15 let 
IV. Starost  od 16 do  20 let 
V. Starost od  21 – 35 let 
VI. 36  in več let, veterani 

 
 
RAZPISNI POOGOJI: 
 
Na  srečanju »PRIMORSKA FRAJTONARICA 2020« imajo pravico nastopiti prebivalci Primorskih 
občin in zamejski Slovenci  v Italiji.  
Sodelujoči nastopajo s skladbo po lastni izbiri. Časovna omejitev nastopa je 3 min.   
Sodelujoči se prijavijo na srečanje s pravilno izpolnjeno in v roku oddano prijavnico, ki je v 
prilogi tega razpisa in je objavljena tudi na spletni strani organizatorja: http://www.kud-
senozece.si/.  
Prijavnici je potrebno priložiti  potrdilo o plačani prijavnini. 
Prijavnina na srečanje znaša 15€ in se poravna na TRR organizatorja št. 19710 5004083376, 
odprt pri Deželni banki Slovenije, s pripisom »Kotizacija za Frajtonarico Primorske 2020«. 
 
Na  srečanje »PRIMORSKA FRAJTONARICA 2020« se lahko prijavite do vključno 1.2.2020. 
 
Prijavnice za sodelovanje na »PRIMORSKI FRAJTONARICI 2020« pošljite na naslov: 
KUD Pepca Čehovin Tatjana, Senožeče 75, 6224 Senožeče ali po elektronski pošti: 
kud.pepca@outlook.com. 

http://www.kud-senozece.si/
http://www.kud-senozece.si/
mailto:kud.pepca@outlook.com


Vse udeležence srečanja naprošamo, da s seboj prineso osebni dokument ali rojstni list! 
Za informacije lahko pokličete na tel.: 041/648-066 Marijan Suša ali marijan@ruj.si in Liljana 
Benčič, 070 897 240 ali kud.pepca@autlook.com. 
 

Nagrade: 
 

- Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo  pokale »PRIMORSKA FRAJTONARICA 2020« 
- Prvi trije z najvišjim številom točk pa prejmejo posebno priznanje, kamnite 

harmonike. 
 

Harmonikaš z doseženim najvišjim številom točk, prejme naziv: NAJ FRAJTONARICA 
PRIMORSKE 2020. 
Posebna nagrada bo podeljena tudi najmlajšemu in najstarejšemu udeležencu srečanja.  
Člani komisije bodo priznani glasbeniki in uspešni pedagogi iz območja Primorske. Ocene 
komisije so dokončne. 
 
Zaključek. 
 
Prejemnike tega razpisa posebej opozarjamo, da bo 16.2.2010 ob 14,00, v istih prostorih, 
potekalo predtekmovanje za državno prvenstvo.  Vsak se seveda lahko prijavi na oba dela 
dogodka ali pa samo na enega.   
Razpisni pogoji za predtekmovanje za državno prvenstvo so objavljeni v posebni brošuri ZDHS 
in na spletni strani Zveze. Za predtekmovanje morate poslati ustrezno prijavnico neposredno 
na ZDHS.  
V primeru nastopa na obeh dogodkih, plačate kotizacijo na račune obeh organizatorjev.  
 
 

Organizacijski odbor srečanja 
PRIMORSKA FRAJTONARICA 2020 
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KUD »PEPCA ČEHOVIN – TATJANA«  
SENOŽEČE 

 
4. SREČANJE  V IGRANJU NA DIATONIČNO HARMONIKO »PRIMORSKA 

FRAJTONARICA 2020« 
 

PRIJAVNICA 
 

Ime in priimek: 
__________________________________________________________________ 
Kraj in datum rojstva: 
__________________________________________________________________ 
Naslov: 
__________________________________________________________________ 
Pošta:                                                                Država: 
__________________________________________________________________ 
Telefon:     e-mail: 
___________________________         ___________________________________ 

 
Vpisujem se v naslednjo kategorijo (obkroži): 

 
I.    II.         III.     IV             V.              VI.  

 
       Skladba: 

______________________________________________________________________ 
Avtor: 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

Datum:___________________    Podpis:____________________ 
 
 

 
Priloge: 
 
- Potrdilo o plačilu vpisnine; 
 

 

Rok za prijavo: 1.2.2020 

 

 

 


