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Leta 2010 smo v Kosovelovem domu v Sežani prvič 
pripravili festival otroške popevke. Ime smo poiskali v 
verzu pesnika Srečka Kosovela ''v jesenski tihi čas prileti 
brinjevka na Kras''.  

Brinjevka je festival, s katerim želimo spodbujati 
nastanek odličnih popevk za otroke, njim pa dati možnost, 
da pokažejo svojo pevsko nadarjenost.  
 

 
 

RAZPIS 3. FOP BRINJEVKA 2012  
(s podaljšanim rokom do 15. maja) 
 
JSKD in KOSOVELOV DOM SEŽANA objavljata javni razpis za 3. Festival otroške popevke Brinjevka 
2012, ki bo sklenjen z s sklepno prireditvijo 21. oktobra 2012 v Kosovelovem domu v Sežani. 
Prireditev bo posnela RTV Slovenija. Podeljene bodo plakete strokovne žirije in nagrada občinstva. 
 
POGOJI ZA PRIJAVO 

- sodelujejo lahko otroci stari do 12 let in so rojeni l. 2000 in kasneje, 
- na razpis jih prijavijo starši oz. skrbniki, 
- besedilo prijavljene skladbe za izvedbo mora biti napisano v slovenskem jeziku, 
- besedilo mora biti še neobjavljeno, 
- besedilo pesmi mora imeti primerno vsebino otrokom do 12. Leta, 
- glasovni obseg melodije mora biti prilagojen otroškim glasovom, 
- skladba ne sme biti javno predvajana in izdana na nosilcih zvoka, 
- besedilo in glasbo pridobi prijavitelj. 

 
PRIJAVA MORA VSEBOVATI: 

- izpolnjen prijavni obrazec, 
- podpisano izjavo staršev oz. skrbnikov, 
- fotokopijo rojstnega lista ali veljavnega osebnega dokumenta, 
- fotografijo - portret otrok/a v elektronski obliki (na CD-ju), 
- demo posnetek zapete skladbe na nosilcu zvoka (CD) z minimalno spremljavo (kitara, klavir 

ipd..), 
- dva izvoda notnega zapisa skladbe; zapis naj vsebuje strukturo glasbe: melodija, besedilo in 

harmonija, 
- 1 izvod besedila. 

 
 

Prijave pošljite do 15. maja 2012, na naslov:  
 
KOSOVELOV DOM SEŽANA, Kosovelova ulic 4 A, 610 SEŽANA,  
s pripisom: BRINJEVKA 2012. 
 
Poslanih materialov ne vračamo. 
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POTEK FESTIVALSKIH AKTIVNOSTI:  
Festival je razdeljen na pred izbor, izbor in finale. 
 
PREDIZBOR, predvideni datum: 21. maj 2012 : 
- prispele prijave bo ocenjevala strokovna komisija JSKD (vokalni pedagog, strokovnjak za otroško 

poezijo, akademski glasbenik) in Kosovelovega doma Sežana (umetniški vodja festivala) 
- komisija bo na podlagi prejetih posnetkov opravila izbor otrok, ki vokalno primerno izvajajo 

skladbo, ki ustreza kriterijem festivala glede besedila, glasovnega obsega in glasbene kvalitete. 
Pravilnik izbiranja prijavljenih skladb in način ocenjevanja bo objavljen na spletni strani 
www.kosovelovdom.si 

- izbrani izvajalci bodo uvrščeni na javni izbor za finale. 
 
IZBOR ZA SKLEPNO PRIREDITEV – KRAJ ŠE NI DOLOČEN, predvideni datum:3. junij 2012 
- izbrani pevci bodo skladbe predstavili na javni prireditvi; izvedli jih bodo v živo ob glasbeni 

spremljavi, 
- spremljava je lahko na posnetku (brez dodanega glasu pevca!) ali v živo (npr. kitara ali 

klavir/synthesizer),  
- organizator bo priskrbel klavir, sodelujoči priskrbijo inštrumetnalista in morebitni drug inštrument 

za spremljavo, 
- strokovna komisija bo izmed prijavljenih del izbrala največ 14 ustreznih kakovostnih skladb, ki 

bodo javno predstavljene na prireditvi Brinjevka 2012, 
- pravilnik izbiranja prijavljenih skladb in način ocenjevanja bo objavljen na spletni strani 

www.kosovelovdom.si, 
- seznam izbranih otrok za zaključni koncert bodo objavljeni naslednji dan in posredovan 

nastopajočim, 
- odločitve strokovne komisije so dokončne, 
- prijavitelji prispelih skladb na javni razpis po končanem izboru ne morejo umakniti. 
 
SKLEPNA PRIREDITEV: Sežana, 21. oktober 2012.  
- avtorji skladb morajo za to prireditev priskrbeti aranžma za big band zasedbo. Navodila za 

pripravo bodo objavljena na spletni strani Kosovelovega doma Sežana www.kosovelovdom.si,   
- vsi izvajalci na prireditvi Brinjevka 2012 bodo peli v živo ob spremljavi Big banda Kras in 

otroškega pevskega zbora Brinjevka, 
- izvedbe bosta ocenjevali strokovna žirija in publika, 
- na prireditvi bodo podeljene nagrade. 
 
NAGRADE FESTIVALA: 
Nagrade strokovne žirije: zlata, srebrna in bronasta Brinjevka. 
Nagrada občinstva: zlata brinjevka in izlet v enega od evropskih zabaviščnih parkov. 
 
FINANČNE OBVEZNOSTI: 
Organizatorji prevzamejo stroške prireditev in aranžmajev za BIG BAND, udeleženci 
stroške naročila skladbe in udeležbe na prireditvah. 
 
INFORMACIJE: 
Za vsakršne informacije se obrnite na organizatorico FOP Brinjevka s strani Kosovelovega doma 
Sežana, gospo Ariano Pertinač: ariana@kosovelovdom.si 
 

Javni razpis velja od dneva objave do vključno 15. maja 2012. 

http://www.kosovelovdom.si/
http://www.kosovelovdom.si/
http://www.kosovelovdom.si/
mailto:ariana@kosovelovdom.si
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PRIJAVNICA - (rok prijave: petek, 15. maj 2012) 

 

 

Priimek in ime prijavitelja: ……………………………………………………………………………………. 

IZVAJALEC: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(če pri isti skladbi poje več otrok, pošljite za vsakega otroka prijavnico, vendar vse v isti pisemski ovojnici) 
           
Datum rojstva       Kraj rojstva        

Domači naslov             

Kontaktni telefon      E-mail*:       

*Prosimo, da vpišete e-mail, ki ga redno pregledujete, saj bomo nanj pošiljali vse informacije v zvezi s 
prireditvijo. 
 
PODATKI O SKLADBI:  

Naslov skladbe:             

Avtor besedila:             

Avtor skladbe:              

Avtor priredbe, če bo skladba izbrana za sklepni koncert:…………………………………………………………… 

PRIJAVNICI PRILOŽITE NASLEDNJE PRILOGE: 

 fotokopija rojstnega lista ali osebnega dokumenta 
 fotografija otroka z imenom in priimkom otroka (v elektronski obliki) 
 demo posnetek zapete skladbe na ustreznem nosilcu zvoka (CD) (minimalna spremljava: kitara, klavir) 
 dva izvoda notnega zapisa skladbe, ki vsebujeta strukturo glasbe: melodija, tekst, harmonija 
 1 izvod besedila 
 izjava staršev ali skrbnikov in avtorjev - izpolnjen prijavni obrazec 
 
 
V …………………………………, dne:     
 
PODPIS staršev oz. skrbnikov: 
 
_________________________________________________ 
 
Organizator bo rojstne in ostale osebne podatke varoval v skladu z zakonom o varovanju osebnih 
podatkov. Uporabljal jih bo zgolj za organizacijo festivala in jih ne bo posredoval tretji osebi. 
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I  Z  J  A  V  A  
staršev oz. skrbnikov otrok 

 
 
Podpisani (starši oz. skrbniki otrok/a) dovoljujem/o sodelovanje na vseh prireditvah Brinjevke 
2012. Strinjam/o se s pogoji razpisa in udeležbe na prireditvah. 
Zagotavljamo, da bodo otroku/om pojasnili lastnosti izbora na prireditev in jih pripravili na to, 
da so lahko izbrani ali ne. 
 
STARŠI oz. SKRBNIK/CA/KI OTROK/A:  

______________________________________________________________________ 

Ime in priimek IZVAJALCA/ke/cev - solistov oz. članov skupine         

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

V _____________________________________ , dne: ________________________ 

Lastnoročni podpis: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 
Organizator bo rojstne in ostale osebne podatke varoval v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. 
Uporabljal jih bo zgolj za organizacijo festivala in jih ne bo posredoval tretji osebi. 
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I  Z  J  A  V  A  

avtorjev glasbe in priredbe 
 

 
Podpisani soglašam, da lahko organizator uporabi skladbo za izdajo na prenosnih medijih 
(CD, DVD) za promocijske namene. 
Zagotavljam, da je skladba izvirno delo. V nasprotnem primeru sprejmem vso moralno in 
materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem 
utrpel organizator. 
Zagotavljam, da skladba še nikdar ni bila objavljena, oziroma kakorkoli javno predvajana niti 
izvajana. 
Strinjam se s pogoji, objavljenimi v razpisu za 3. Festival otroške popevke Brinjevka 2012. 
 

 
 

LASTNOROČNI PODPISI 
 

AVTOR/JI GLASBE:         AVTOR/JI PRIREDBE:              

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

V ____________________________ ,  dne: _________________ 
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I  Z  J  A  V  A  
avtorja/ice/jev besedila  

 

 
 

Podpisani avtor/ica/ji besedila soglašam/o, da lahko za Festival otroške popevke Brinjevka 
moje/naše besedilo avtor/ica/ji glasbe uporabi/jo za uglasbitev, organizator festivala pa za 
izdajo na prenosnih medijih (CD, DVD) za promocijske namene. 
 
Zagotavljam/o, da je besedilo izvirno delo, v nasprotnem primeru sprejmem/o vso moralno in 
materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem 
utrpel organizator. 
Zagotavljam/o, da besedilo še ni bilo uglasbeno. 

 
 
. 
 

 

 

LASTNOROČNI PODPIS/I 
 

AVTOR/ICA/JI BESEDILA             

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
V ____________________________ ,  dne: __________________ 


