
OI Ljubljana  Prijavnica LJZ 2020 
 

 

 

LJUBLJANSKI ZBORI 2020 
JUBILEJNO 50. območno srečanje odraslih pevskih zasedb 2020 
 
PRIJAVNICA 
 
Kraj  
Zavod sv. Stanislava, Dvorana Matije Tomca, Štula 23, Ljubljana – Šentvid 
 
Datumi in ure koncertov  
Četrtek, 13. 2. 2020 ob 19. uri, petek, 14. 2. ob 19. uri, sobota, 15. 2. ob 11., 16. in 19. ter nedelja, 
16. 2. 2019 ob 11., 16. in 19. uri. 
 
Podatki o skupini in/ali zboru 
Uradno ime zbora ali skupine: ____________________________________________ 
Ime in priimek glasbenega vodje/glasbene vodje: ____________________________________ 
Ime in priimek predstavnika zbora ali skupine: ____________________________________ 
Telefon: ____________________________________ 
E-pošta: ____________________________________ 
Število nastopajočih: ____________________________________ 
Kratka predstavitev zbora ali skupine – v prilogi (ne vpisujte v prijavnico) 
Potrebujemo kratko vajo na odru (5 minut):   DA  NE       
 
Spored 
1. skladba 

Ime in priimek skladatelja z letnicami rojstva in smrti: 
 

Natančen naslov skladbe:  
 

Ime in priimek avtorja besedila oz. vir besedila ali izvor ljudske pesmi: 
 

Ime in priimek sodelujočega inštrumentalista ali inštrumentalistov z navedbo glasbila, ki ga igra: 
 

 
2. Skladba 

Ime in priimek skladatelja z letnicami rojstva in smrti: 
 

Natančen naslov skladbe:  
 

Ime in priimek avtorja besedila oz. vir besedila ali izvor ljudske pesmi: 
 

Ime in priimek sodelujočega inštrumentalista ali inštrumentalistov z navedbo glasbila, ki ga igra: 
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3. skladba * 

Ime in priimek skladatelja z letnicami rojstva in smrti: 
 

Natančen naslov skladbe:  
 

Ime in priimek avtorja besedila oz. vir besedila ali izvor ljudske pesmi: 
 

Ime in priimek sodelujočega inštrumentalista ali inštrumentalistov z navedbo glasbila, ki ga igra: 
 

 
* Izpolnijo le zbori in skupine, ki s svojo kakovostjo dosegajo regijsko ali državno raven ter zbori, ki želijo 
kandidirati za regijski nivo. 

 
 
Podpis: ____________________________________ 
 
Kraj in datum: ____________________________________ 
 
 
Natančno izpolnjeno prijavnico in partiture izbranih skladb posredujte prireditelju do vključno 
ponedeljka, 3. decembra 2019 na e-naslov oi.ljubljana@jskd.si ali z navadno pošto na: 
 
JSKD OI Ljubljana 
Krekov trg 2 
1000 Ljubljana 
 
Prosimo, da prijavnico izpolnite v vseh točkah podrobno in natančno, saj so vsi potrebni podatki za 
večino izvajanih skladb splošno dostopni na partiturah, v strokovni literaturi in na spletu, od imen 
in letnic skladateljev, avtorjev in vira besedil, do vseh drugih potrebnih podatkov, le potruditi se je 
treba. Če navajate številke iz kataloga del nekega skladatelja, uporabite standardizirani zapis. Pri 
svetopisemskih besedilih ni dovolj zapisati “Svetopisemsko besedilo“ ipd., ampak navedite 
ustrezen odlomek s standardizirano kratico. Za skladbe iz zakladnice cerkvene in druge duhovne 
glasbe navedite podroben vir besedila, ne le „duhovno besedilo“ ali „liturgično besedilo“ ipd., saj 
veliko besedil duhovne glasbe ni liturgičnih in je tudi večino teh besedil možno najti v literaturi in 
na spletu. Prireditelj bo v posebnih primerih sodelujočim priskočil na pomoč, sicer pa si pridržuje 
pravico, da nepopolnih prijavnic ne upošteva.  
 
Informacije 
strokovna služba JSKD OI Ljubljana in ZKD Ljubljana 
E: oi.ljubljana@jskd.si / info@zkdl.si 
T: 01/230 05 70, 01/320 75 69 
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