
 

DRUŠTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ MUTA 

Sv. Primož nad Muto 6 

2366 MUTA 

 

v sodelovanju z  

 

OBČINO MUTA 

 

 

 

 

 

 

 

r a z p i s u j e  

 

 5.  tekmovanje harmonikarjev na 

diatonično harmoniko  

za pokal 

OBČINE MUTA 
 

 

 

 

 

 

 



Pravilnik tekmovanja v igranju na diatonično harmoniko za pokal 

OBČINE MUTA 

 
 

Tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko za pokal OBČINE MUTA organizira 

Društvo za trajnostni razvoj Muta v sodelovanju z  občino Muta. 

 

Tekmovanje bo potekalo v okviru 20. občinskega praznika občine Muta v nedeljo, 22. 

junija 2014, v veliki dvorani  Gostilne »PRI LIPI« (Sp. Muta).  

 

Pričetek tekmovanja bo ob 11.00 uri.  

 

Prijavljeni tekmovalec/ka mora na dan tekmovanja potrditi svojo udeležbo vsaj pol ure 

pred pričetkom tekmovanja (ob 10.30 uri) organizatorju prireditve v gostilni »PRI LIPI«. 

 

Tekmovalci se na tekmovanju predstavijo z dvema skladbama. V primeru večjega  števila 

prijavljenih tekmovalcev, se bo izvajala samo ena skladba (prva napisana). 

 

Tekmovalce bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija. Ocene komisije so dokončne. 

 

Kategorije*: 
 

 1. kategorija: do 12 let  

 2. kategorija: od 12 do 15 let 

 3. kategorija: od 15 do 18 let 

 4. kategorija: nad 18 let  

 

*Starost tekmovalcev se upošteva na dan tekmovanja.  

 

Prijave: 
 

Pisne prijave pošljite  na naslov:  

 

Društvo za trajnostni razvoj Muta 

Sv. Primož nad Muto 6 

2366 Muta   

s pripisom: »Tekmovanje harmonikarjev« 

 

ali na E-pošto: 

matej.vosner@gmail.com 

 

Pisne prijave zbiramo do vključno 18. junija 2014  

mailto:obcina.muta@muta.si


 

Vse dodatne informacije so na voljo na telefonski številki:  

(051) 618 883 – Matej    

 

Prijavnina: 
 

Prijavnina znaša 10 € in se poravna ob potrditvi udeležbe pol ure pred pričetkom 

tekmovanja.Ob prijavi dobijo tekmovalci bon za malico. 

 

Merila za podeljevanje priznanj: 
 

90 - 100 točk      Zlato priznanje 

80 -   89 točk   Srebrno priznanje 

70 -   79 točk   Bronasto tekmovanje 

 

 

Posebne nagrade: 
 

V vsaki kategoriji bodo najboljši trije tekmovalci prejeli pokale v trajno last.  

 

Tekmovalec, ki bo na podlagi ocen strokovne komisije zbral najvišje število točk, bo 

postal absolutni zmagovalec tekmovanja, za kar bo prejel prehoden pokal.  

 

Posebno nagrado bo dobil tudi najmlajši udeleženec tekmovanja. 

 

 

 

Muta, 18.4.2014 

 

 

 

                                                           DRUŠTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ  MUTA  

                                                                                        predsednik  

 

                                                                               Mirko V O Š N E R 

 



Društvo za trajnostni razvoj Muta 

Sv. Primož nad Muto 6 

2366 Muta 

 

PRIJAVNICA 
“Tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko za pokal občine Muta” 

 

Ime in priimek:  _______________________________________________________ 

Datum rojstva:  _______________________________________________________ 

Naslov:            _______________________________________________________   

tel/GSM:               _______________________________________________________ 

E-mail:                  _______________________________________________________ 

Glasbena šola:        _______________________________________________________ 

Mentor:                  _______________________________________________________ 

 

Kategorija:    1     2     3    4      (obkroži) 

 

Vrstni red izbranega programa  

 

1. ____________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________  

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: 

DRUŠTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ MUTA 

Sv. Primož nad Muto 6 

2366 MUTA 

 

ali na E-pošto: 

matej.vosner@gmail.com 

 

Datum: _____________        Podpis tekmovalca:    

mailto:matej.vosner@gmail.com

