
PRIJAVNICA
10. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB 2020

Naziv  glasbene  šole  oz.

društva

Naziv godbe oz. pihalnega

orkestra:

Prijavljamo se v kategorijo

E-pošta (obvezno!):

Naslov:

Poštna številka: Pošta:

Predsednik/ravnatelj:

Naslov:

Poštna številka: Pošta:

Tel.: GSM:

E-pošta (obvezno!):

Dirigent:

Naslov:

Poštna številka: Pošta:

Tel.: GSM:

E-pošta (obvezno!):

Kontaktna oseba:

Naslov:

Poštna številka: Pošta:

Tel.: GSM:

E-pošta (obvezno!):

Ali želite naročiti tonski posnetek tekmovalnega nastopa (ustrezno obkrožite):

DA NE

Ali želite naročiti obroke prehrane po ceni 5,50 €/obrok (ustrezno obkrožite):

DA, število obrokov: ____________ NE
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Kratek opis delovanja (največ 10 tipkanih vrstic)

Naslov uvodne skladbe:

Avtor:

Prirejevalec:

Založba:

Trajanje skladbe (min.):

Naslov 1. skladbe po lastni izbiri:

Avtor:

Prirejevalec:

Založba:

Trajanje skladbe (min.):

Naslov 2. skladbe po lastni izbiri:

Avtor:

Prirejevalec:

Založba:

Trajanje skladbe (min.):

Obvezne priloge:
 seznam  članic  in  članov  godbe  z  rojstnimi  podatki  in  podatki  o  stalnem  bivališču  in

instrumentu, ki ga igrajo (do 15. 1. 2020),
 shemo sedežnega reda godbe (do 15. 1. 2020), 
 seznam tolkal na priloženem obrazcu (do 15. 1. 2020) ,
 po 5 partitur ali dirigentskih izvlečkov obeh (!!!) skladb po lastni izbiri (obvezno v speti/vezani

obliki!) – po 1 izvod vsake skladbe do 15. 1. 2020, 4 izvode vsake skladbe po potrditvi do 18. 3.
2020),

 kopije računov za nakup vseh skladb ali izjavo o predložitvi originalov (do 18. 3. 2020),
 v primeru zamenjave katere od skladb po lastni izbiri  glede na mnenje strokovne komisije,

popravljeno prijavnico in seznam tolkal (do 18. 3. 2020).

2



Godba  mora  prijavo  z  obveznimi  prilogami  poslati  najkasneje do  15.  1.  2020 v  zaprti  kuverti  s

pripisom »10. tekmovanje mladinskih godb 2020« na naslov:  ZVEZA SLOVENSKIH GODB, PISARNA

CERKNICA, GERBIČEVA ULICA 19, 1380 CERKNICA.

Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 10. 2. 2020.

Zaradi postopkov informatizacije organizator vse godbe naproša, da poleg pisne dokumentacije na

podlagi tega razpisa pošljejo to prijavnico (v .doc obliki) in seznam tolkal tudi po elektronski pošti

na naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si

Če godba do 18. 3. 2020 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem

roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % prijavnine.

Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna

prijava neveljavna.

Dodatne informacije: 

Alenika Žnidaršič

Mobilni telefon: 064 185 219 ali 

E-naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si

Kraj in datum: žig Predsednik/-ica oz. ravnatelj/-ica

________________________________ ____________________________

             podpis
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Priloga 1

10. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB 2020

SEZNAM TOLKAL

Naziv godbe oz. pihalnega orkestra: __________________________________________________

Tekmovalna kategorija: __________

*Označite potrebna tolkala!
Pavke (Timpani)
Veliki boben (Bass drum, grand cassa)
mali boben (Snare drum)
Baterija(Drum set)
Tomi (Tom-Toms)
Hi-hat
Viseča činela (Suspended cymbal)
Crash činela (crash cymbal)
Ride cymbal
Činele a2 (Cymbals a2)
Wind Chimes, Bell Tree, barchimes, Mark tree
Wood block
Temple blocks
Claves
Guiro
Brake drum ali gong
Tam-Tam
Bongosi(Bongos)
Cabassa
Shaker
Maracas
Zvončki (Bells, Glockenspiel)
Zvonovi(Tubular Bells)
Ksilofon (Xylophone)
Vibrafon (Vibraphone) 
Marimba
Celesta
Triangel (Triangel)
Tamburin (Tambourin)
Zvonec (cowbell)
Jazoo-flute, klaxar horn
Bič (Fouet), whip
Synthesizer ali klavir
*Dopišite potrebna tolkala, če jih ni na seznamu.
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