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Videm, Trnovska vas • Polfinali Otroci pojejo slovenske pesmi 

Pes em mladih vse kakovostnejsa 
jutri in v cetrtek bosta prvi polfinalni prireditvi Otroci pojejo slovenske pesmi in se 
veselijo - cetrta sezona. 

Druiba Radio-Tednik Ptuj, osnovne 
sole in obCine vabijo JjubiteJje sloven
ske narodno-zabavne in zabavne glas
be, da z mnoiicnim obiskom podpre
jo mlade pevske talente in jim tako 
pomagajo na poti uresnicitve njihovih 
pevskih in glasbenih sanj. 

Na oder Sportne dvorane OS Vi
dem bodo 25. aprila ob 18. uri stopi
li najboljsi mladi pevci, zmagovalci 
osnovnih sol v obeh kategorijah na 
predizborih v Vidmu, Gorisnici, Vito
marcih, na Hajdini, iz OS Olge Meglic 
in Mladika s Ptuja, Sredisca ob Dravi, 
Velike Nedelje, Majsperka, Zavrca in 
Rogatca, dan kasneje, 26, aprila, pa 
se bode v kultumi dvorani v T rnovski 
vas; v finale skusali prebiti zmagovalci 
mlaj~e in starej~e kategorije osnovnih 

sol Destrnik, Trnovska vas, Markovci, 
Jursinci, Dornava, l judski vrt, Grajena 
in Breg s Ptuja, iz Ormoia, Ivanjkov
cev in Cirkulan. 

Projekt raste ;z leta v leto, vedno 
vee je obein oz. \01, ki se vkljueujejo, 
polne so dvorane, raste pa tudi kako
yost petja mladih, tako da je iz leta v 
leto teije ;zbrati zmagovalce. Vedno 
vee pa je tudi mladih, ki se sam; zani
majo, na kalGen nacin se lahko vkljuei
jo v projekt, ki ga dnulba Radio-Tednik 
Ptuj izvaja v sodelovanju z obcinami in 
osnovnimi solami na njihovih obmo
cjih. Kot je povedal direktor drulbe 
Drago SlamerSak: "V prihodnje racu
namo na se vecji odziv osnovnih sol in 
glasbenih pedagogov ~e iz drugih ob
mocij Siovenije. V peti sezoni projekta 

pa si ielimo tudi vee fantov, ki so v Ie
tosnji sezoni zelo slabo zastopani, ce
tudi so med njimi mnogi dobri pevci. 

ielimo si tudi vee sodelovanja s 
skladatelji in glasbeniki, saj gre za 510-
vensko pesem. Ce je komu v interesu 
njen napredek in kakovostna rast, 
mora to biti skladateljem in glasbeni
kom.« 

Najboljse v cetrti sezoni cakajo 
lepe nagrade, zmagovalca v obeh 
kategorijah pa lastna pesem. Finalna 
prireditev bo predvidoma 8, junija na 
Ptuju. Posnela jo bo RTV Siovenija. 
Do takrat pa se bo zvrstilo ~e nekaj 
predizborov v prvih majskih dneh, 10. 

maja pa ~e tretja polnnalna prireditev 
v Framu, 
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S finnlne priredi!ve trelje sewne u Sportni doorani OS Ljudski urt, ki si jo je og1eda1o vee kot 1.500 obiskooolceu. 
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Racunsko sodi! 
ki jih je prejelo v I 
tancno opredelil 
osebno strokovr 
ne zavezuje pri 
uJavno financni 
ne dajejo pravn, 
janje lokalnih val 
janja lastnih pia 
mogoee uvrstiti 
elena Zakona 0 

vi. Obcine v ta 
prevzemati ob, 
proraeuna, pra1 
nje taksnih dej 
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da so v Sloven 
sredstvo bank 
se imenujejo e 
sprotnem razl, 
druga plaeilna 
niso zakonita, 
odgovoru na 
ni revizor za ! 
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