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Razpis



1. ČLEN – POGOJ ZA PRIJAVO 
Tekmovanja se lahko udeležijo glasbeniki vseh narodnosti, vseh starosti in obeh spolov. Pogoj za
instrumentaliste je, da skladbe iz izvajanega programa izvirajo iz zakladnice Franca Delčnjaka. 

2. ČLEN – DISCIPLINE 
Disciplina SOLO HARMONIKA 
V disciplini »solo harmonika« nastopajo harmonikarji in harmonikarke, ki igrajo na diatonično
harmoniko. Nastop izvedejo solo, brez spremljave drugih glasbil. 

3. ČLEN – STAROSTNE KATEGORIJE 
Disciplina »solo harmonika« 
Tekmovalci so razvrščeni v naslednje starostne kategorije. 
• Kategorija JUNIOR: rojeni leta 2014 in prej
• kategorija I.a: rojeni leta 2012 in 2013
• kategorija I.b: rojeni leta 2010 in 2011
• kategorija I.c: rojeni leta 2008 in 2009
• kategorija II: rojeni leta 2005, 2006, 2007
• kategorija III: rojeni leta 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 in 2004 
• kategorija IV: rojeni od leta 1964 do 1998
• kategorija V: rojeni 1963 in prej

4. ČLEN - TEKMOVALNI PROGRAM
Vsak glasbenik se predstavi z dvema poljubnima skladbama iz zakladnice glasbe Franca Delčnjaka.

5. ČLEN – OCENJEVALNI KRITERIJ IN ŽIRIJA 
Strokovna žirija, ki jo določi organizator, bo ocenila nastope tekmovalcev. Ocenjevala bo glasbene prvine, 
kot so ritmika, dinamika, tehnična izvedba in način interpretacije, ki mora sovpadati oziroma se čim bolj 
približati originalnim zvočnim zapisom. Tekmovalci bodo glede na doseženo število točk prejeli: 
• od 95 do 100 točk zlato priznanje; 
• od 90 do 94,99 točk srebrno priznanj; 
• od 85 do 89,99 točk bronasto priznanje; 
• do 84 točk priznanje za udeležbo. 

6. ČLEN – GARDEROBA TEKMOVALCA
Tekmovalec mora biti za nastop primerno oblečen (narodna noša, ali druga za oder primerna garderoba - 
elegantno).



Podatki za nakazilo
IBAN: SI56 3000 0001 1674 374
Zveza diatonične harmonike Slovenije
Mestni trg 4, 3310 Žalec
Namen plačila: DELČNJAK – IME IN PRIIMEK TEKMOVALCA

8. ČLEN – NAGRADNI SKLAD 
• Zlata, srebrna in bronasta priznanja.
• Priznanja za sodelovanje.
• Pokal za absolutnega zmagovalca v disciplini »solo harmonika.«
UVRSTITEV NA TEKMOVANJU SE PRIŠTEJE K SKUPNEMU SEŠTEVKU POKALA SLO-
VENIJE 2023/2024!

9. ČLEN – ROK PRIJAVE 
Rok prijave je 30.9.2023
Prijavnice za tekmovanje se nahajajo na spletni strani www.zdhs.si. V celoti izpolnjeno prijavnico pošljite 
na elektronski naslov Zveze diatonične harmonike Slovenije: info@zdhs.si. Ob prijavi je treba poravnati 
prijavnino, ki se nakaže na transakcijski račun Zveze diatonične harmonike Slovenije.

10. ČLEN – VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke o prijavljenih in sodelujočih na natečaj, ki nam jih boste na 
kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov in evropsko smernico SUVP/GDPR. Osebnih podatkov ne bomo pod nobenim 
pogojem uporabili brez privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali insti-
tucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso 
v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Osebni podatke bomo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, 
zaradi katerega so bili obdelovani, torej za namen tekmovanja »Plaketa Franca Šegovca«. Tekmovalci ob 
prijavi na tekmovanje dovoljujejo javno objavo osebnih imen v vrstnem redu programa tekmovanja, 
snemanje tekmovalnega nastopa, objavo in obdelavo podatkov in pridobljenega materiala izključno z 
namenom objave rezultatov in promoviranja festivala. S prijavo na dogodek tekmovalci dovoljujejo 
fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih in druge javne objave, povezane s festivalom. 
Vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu ali pozneje, lahko kadarkoli preverite, naknadno spre-
menite ali izbrišete tako, da pošljete zahtevo na naslov: info@zdhs.si.

11. ČLEN – DODATNE INFORMACIJE 
Prijavnico pošljite na elektronski naslov info@zdhs.si.

Za več informacij in dodatna pojasnila nam lahko pošljete elektronsko sporočilo na info@zdhs.si ali pok-
ličete na telefonsko številko 031 428 118 (Klemen Rošer).



POKALSLOVENIJE
Z V E Z A  D I A T O N I Č N E  H A R M O N I K E  S L O V E N IJ E

Sezona Pokala Slovenije traja od 1. 6. 2023 do državnega prvenstvo 2024. Zmagovalcem kategorij 
in Absolutnemu zmagovalcu Pokala Slovenije se pokali podelijo na Državnem prvenstvu v igranju na 
diatonično harmoniko 2024.

NAČIN TOČKOVANJA
Posameznemu tekmovalcu se seštevajo točke z vsakega tekmovanja, ki je vključeno v Pokal
Slovenije skozi njegovo celotno sezono. 

Točke za dosežena mesta se seštevajo v vsaki posamezni kategoriji. 

1. mesto na posameznem tekmovanju v starostni skupini = 150 točk
2. mesto na posameznem tekmovanju v skupini = 120 točk
3. mesto na posameznem tekmovanju v skupini = 90 točk
4. mesto = 80
5. mesto = 70
6. mesto = 60
7. mesto = 50
8. mesto = 40
9. mesto = 30 
10. mesto = 20
*Nižje uvrščeni ne dosežejo točk v Pokalu Slovenije.

DRŽAVNO TEKMOVANJE
V IGRANJU NA

DIATONIČNO HARMONIKO

Tekmovanja, ki so vključena v Pokal Slovenije:



Zveza diatonične harmonike Slovenije
Mestni trg 4, 3310 Žalec

Klemen Rošer, predsednik ZDHS 
[m] +386 31 428 118

[e] info@zdhs.si

www.zdhs.si



Nekaj besed o Francu Delčnjaku:

Franc Delčnjak se je rodil 18. 12. 1939 v Spodnjem Doliču pri Mislinji. V družini so bili trije otroci: Franc 
je bil najstarejši, druga je bila sestra Anica, najmlajši pa je Božo.
Starša se nista glasbeno udejstvovala, mama je bila odlična pevka, v sorodstvu pa so imeli veliko stricev 
muzikantov. Franc je začel igrati na diatonično harmoniko, ko mu je bilo štirinajst let. Ker si je Franc 
srčno želel imeti harmoniko, je oče storil nekoliko nenavadno dejanje: prodal je radijski sprejemnik in mu 
kupil harmoniko. Zaradi tega dejanja so se večkrat šalili: “Boš pa na frajtonarico poslušal poročila.” Pa ni 
bilo potrebno, saj je Francu harmonika pomenila več kot vse drugo na svetu." Imel je namreč tako rekoč 
absolutni posluh. Vse pesmi, ki jih je kje slišal, si je takoj zapomnil in jih znal - brez not, samo po posluhu 
- zaigrati še istega dne.

Po pripovedovanju mame je šel s štirinajstimi leti na neko ohcet. Ker je bil najeti godec utrujen, je poprijel 
Franc in že na prvi ohceti igral več kot polovico časa. Pozneje je igral na velikem številu porok, posebno v 
času od svojega štirinajstega do sedemnajstega leta.
V tem obdobju sta mu s svojim znanjem veliko pomagala Matija Kovač in Avgust Mravljak. Zaposlen je 
bil v Rudniku lignita Velenje, v mizarski delavnici, mizar je bil tudi oče. Delo mizarskega pomočnika ga 
ni posebno pritegovalo, sicer pa so ga invalidsko upokojili tri leta pred smrtjo. Trio Franca Delčnjaka se je 
v javnosti pojavil leta 1965. Veliko je igral na porokah, veselicah in na družabnih večerih. S Francem sta 
igrala Franc Korotančnik, kontrabas, in Ivan Hriberšek, kitaro.

Na javni radijski oddaji Pokaži, kaj znaš je leta 1964 kot solist dosegel prvo mesto. Na oddaji Slovenski 
ansambli tekmujejo pa je prav tako dobil prvo nagrado njegov trio. Na javni radijski oddaji Koncert iz 
naših krajev je nastopil dvakrat. Za snemanje in za nastope na televiziji si je najel poklicna glasbenika Cirila 
Jermana in Jožeta Zupana. V domačem okolju, na veselicah in povsod drugod, pa je igral s svojima glasbe-
nikoma. Vmes je bilo tudi nekaj sprememb, vendar je večinoma igral sam, s harmoniko. Izredno veliko so 
ga vabili na zaključene prireditve in v zaokrožene družbe. Ponujali so se mu različni pevci oz. pevske 
skupine, vendar mu ni bilo do tega, da bi imel večji ansambel.

Ko je izšla njegova prva mala plošča - skupno so izšle tri, vseh skladb je trio posnel le šest in vsaka posebej 
je bila izredno odmevna - je postal poznan po vsej Sloveniji.
Ustvaril je samo štiri skladbe, ostale pa sta prispevala njegova učitelja Matija Kovač in Avgust Mravljak. 
Vse skladbe so bile drugačne od do tedaj znanih in zato že od daleč prepoznavne.  V mladosti se je veliko 
ukvarjal s športom. Bil je eden najbolj obetavnih vratarjev pri NK Rudar iz Velenja, pri teku na tisoč 
metrov je dosegal zavidljive rezultate, pred poukom na obrtni šoli je večkrat tekel na dolge proge. Umrl je 
15. 11. 1969. Poročen ni bil. Kako radi so ga imeli glasbeniki in nasploh občinstvo, se je izkazalo na 
pogrebu. K zadnjemu slovesu so prišli v Velenje iz vse Slovenije, celo iz Zagreba. Pokopan je na poko-
pališču v Skalah. Franca Delčnjaka je odlikovala izvirnost, virtuoznost in predanost glasbi. To vse mu je 
prinašalo močno razpoznavnost. V srcih ljubiteljev domače glasbe Franc Delčnjak nebo nikoli pozabljen.


