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8. DRŽAVNO PRVENSTVO V IGRANJU NA DIATONIČNO HARMONIKO 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIJAVNICA ZA KOMORNE ZASEDBE 
 

Ime in priimek tekmovalca:  

Datum in leto rojstva:  

Naslov:  

Poštna številka in kraj:  

Telefon:  

Elektronski naslov:  

 
*V kolikor je tekmovalec mladoleten potrebujemo telefonsko številka in elektronski naslov starša ali 

skrbnika. 

Ime in priimek tekmovalca:  

Datum in leto rojstva:  

Naslov:  

Poštna številka in kraj:  

Telefon:  

Elektronski naslov:  

 
*V kolikor je tekmovalec mladoleten potrebujemo telefonsko številka in elektronski naslov starša ali 

skrbnika. 

Ime in priimek tekmovalca:  

Datum in leto rojstva:  

Naslov:  

Poštna številka in kraj:  

Telefon:  

Elektronski naslov:  

 
*V kolikor je tekmovalec mladoleten potrebujemo telefonsko številka in elektronski naslov starša ali 

skrbnika. 
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Ime in priimek tekmovalca:  

Datum in leto rojstva:  

Naslov:  

Poštna številka in kraj:  

Telefon:  

Elektronski naslov:  

 
*V kolikor je tekmovalec mladoleten potrebujemo telefonsko številka in elektronski naslov starša ali 

skrbnika. 

 

Ime in priimek tekmovalca:  

Datum in leto rojstva:  

Naslov:  

Poštna številka in kraj:  

Telefon:  

Elektronski naslov:  

 
*V kolikor je tekmovalec mladoleten potrebujemo telefonsko številka in elektronski naslov starša ali 

skrbnika. 

 

PROGRAM 

Izbrana obvezna skladba  

1.  skladba po prosti izbiri  

2. skladba po prosti izbiri  

3. skladba po prosti izbiri  

4. skladba po prosti izbiri  

 

*Izberite toliko skladb, da ne presežete dovoljenega časa igranja glede na starostno skupino v kateri ste 

(pomemben je minimalen in maksimalen čas igranja). Predpisan čas igranja se nahaja v razpisu državnega 

prvenstva. Igranje  obvezne  skladbe  je  obvezno. Pri  izbiri  skladb  se  držite  razpisa. 

 

S podpisom soglašate, da ste seznanjeni z razpisnimi pogoji objavljenimi na spletni strani 

www.zdhs.si in, da se prijavljate na 8. Državno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko. 

V kolikor je tekmovalec mladoleten, mora prijavnico podpisati starš ali skrbnik (zraven podpisa prosimo z 

veliki črkami napišite ime in priimek starša ali skrbnika). 

Podpis: ___________________ 
Podpis: ___________________ 
Podpis: ___________________ 
Podpis: ___________________ 
Podpis: ___________________ 

 

http://www.zdhs.si/

