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Čestitka članicam in članom društva 
Bodite pozdravljeni, 

nikoli pozabljeni, 

v srcu napisani, 

nikoli izbrisani. 

 

 

Drage članice in člani Kraške harmonike! 

  

V letu, ki se izteka, smo se zaradi znanih epidemioloških razmer manj družili in veliko manj je bilo aktivnosti, ki 

smo jih sicer vajeni in so že utečene v našem društvu. Vendar sem prepričana, da  glas naših harmonik  kljub 

temu ni povsem prenehal.  Stopamo v leto, ko v društvu obeležujemo  našo 35-letnico delovanja društva, 

razpoznavnega tako v lokalnem okolju kot tudi v širšem slovenskem prostoru in zunaj njega. 

  

Če je sreča kapljica vode, 

če je zdravje žarek sonca 

in če je ljubezen čudovit svet, 

Vam želim vsega za cel planet! 

 

 

Lepe praznike, mnogo zdravja in čimprejšnje veselo snidenje ter  srečno novo leto 2021! 

  

člani Upravnega odbora KD Kraška harmonika 

s predsednico Danico Pavlič 

 

 

Članarina 2021 
Za pomoč pri plačilu članarine je na voljo predizpolnjen obrazec UPN. 

Rok za plačilo je 31.3.2021. 
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Društvo Kraška harmonika na prazniku občine Sežana 
IV okviru praznika Občine Sežana, vabimo vse člane: 

• v ponedeljek 23.8.2021 ob 18h na povorko v Lipico in 

• v soboto, 28.8.2021 od 14h dalje na stojnico Društva Kraška Harmonika  v parku pri Osnovni šoli v 

Sežani. 

 

Obvezna oprema Harmonika, majica in dobra volja 😊  

 

 

Kraški frajtonar 2021 
Spoštovane članice in člani KD Kraška harmonika, 

 

V A B I M O V A S 

 

na glasbeno praznovanje KRAŠKI FRAJTONAR 2021, 

v nedeljo, dne 24.10.2021, ob 16.00 uri 

 

pri Francinovih v Avberu. 

 

Vljudno vabim, da se udeležite v čim večjem številu in potrdite prejem vabila na 

mail ter potrdite udeležbo zaradi pogostitve ali na mail ali mobitel, najkasneje 

do srede, 20. oktobra 2021! 

Kraški frajtonar bo potekal v skladu s priporočili NIJZ ter upoštevajoč PCT- 

pogoje. 

 

Lep pozdrav! 

 

Danica Pavlič, l.r. 

Predsednica društva 

 

 

Občni zbor društva Kraška harmonika 
KULTURNO DRUŠTVO  KRAŠKA  HARMONIKA 

Kosovelova ulica 4 a 

6210 SEŽANA 

Št. mobitela: 041 776 870 

 

 Datum: 08.09.2021 

V A B I L O NA  OBČNI ZBOR DRUŠTVA  KRAŠKA HARMONIKA, 

     v nedeljo, dne 19.09.2021, ob 15.00 uri  

v Gostilno Skok v Štorje. 
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Predlagamo sledeči dnevni red: 

 

1. Poročilo o delu društva za leto 2020  

2. Finančno poročilo  

3. Predvideni program dela za 2021 

4. 35- obletnica društva 

5. Razno  

 

Vljudno vabim, da se udeležite občnega zbora in potrdite prejem vabila na mail ter potrdite udeležbo najkasneje 

do srede, 15. septembra 2021! 

 

Obči zbor bo potekal v skladu s priporočili NIJZ ter upoštevajoč PCT-pogoje. 

 

Lep pozdrav! 

 

                                                                                                 Danica Pavlič, l.r. 

                                                                                               Predsednica društva 

 

 


