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Novice 2020 

 

Primorska frajtonarica Senožeče 

 
Vabljeni na prireditev Primorska Frajtonarica, ki bo 
potekala 16.2.2020 ob 17h v Senožečah, v dvorani 
Rudolfa Cvetka (pri Osnovni šoli). Na prireditvi sodeluje 
tudi društvo Kraška harmonika. 

 

 

Download File 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

POMEMBNO OBVESTILO! 

Prenešen termin Občnega zbora zaradi koronavirusa 
Spoštovani članice in člani društva Kraška Harmonika! 

Občni zbor društva, ki je bil predviden 3.4.2020 na Grahovem Brdu pri Šušču, moramo zaradi trenutnih okoliščin v 

zvezi s korona virusom prestaviti na poznejši datum. Člani boste o novem terminu obveščeni. 

Hkrati vas obveščamo, da je zadnji rok za plačilo članarine do 31.3.2020. 

Podatke za plačilo najdete s klikom na spodnjo povezavo ali pa na naši spletni strani pod rubriko "O društvu". 

Povezava do predloge UPN naloga... 

 

 

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/letak_primorska_frajtonarica_2020_small.pdf
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/upn.pdf
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/letak_primorska_frajtonarica_2020_small.pdf
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Voščilo! 
Predsednica društva Danica Pavlič vošči vsem članom lepe velikonočne praznike in da bi lahko čim prej skupaj 

zaigrali. Čestitkam in željam se pridružuje tudi odbor. 

 

Pomembno obvestilo glede članstva 
Vse člane in tiste, ki bi želeli pridobiti ali obnoviti članstvo v Kulturnem društvu Kraška Harmonika Sežana vljudno 
naprošamo, da članarino za tekoče leto poravnate najkasneje do 31.5.2020. 
Rok je bil zaradi razmer podaljšan s predhodnega 31.3., hkrati bodo po preteku tega roka na seznamu članov le 
tisti s poravnano članarino za 2020. 
Tisti, ki ste članarino poravnali, se vam iskreno zahvaljujemo in vzemite tole obvestilo za brezpredmetno. 
 
Odbor društva in 
predsednica Danica Pavlič 

 

Dušan Lango, na zdravje! 
Ob tako visokem jubileju 80 let, ti iskreno voščimo obilo zdravja, zadovoljstva in sreče, predvsem pa še obilo 
muzike, ki jo imaš tako zelo rad. 
 
Vsi člani KD Kraška harmonika 
in predsednica Danica Pavlič 
 
Sežana, 22.5.2020 

 

Zahvala 
Vsem mojim prijateljem, prijateljicam, članom KD Kraška harmonika bi se rada 
zahvalila za iskrene čestitke ob svojem rojstnem dnevu. 
 
Danica Pavlič 
predsednica KD Kraška harmonika 
 
 
 
 


