
 

Novice 

 

Miren Božič in srečno Novo leto 2018 

 

 

Harmonikarske igre 2018 v Dolenjskih toplicah 

V Dolenjskih toplicah bodo 20.1.2018 potekale harmonikarske igre. 

Prijave so možne do 14.1.2018. 

Več v priponkah. 
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Download File 

 

letak-kvalifikacije-

2018.jpg 

Download File 

 

razpis_-

_dolenjske_toplice.pdf 

Download File 

 

prijavnica-

kvalifikacije-d-t-

2018.pdf 

Download File 
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12. tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik 

 

V Begunjah na Gorenjskem, se bo v soboto, 3. in nedeljo, 4. januarja 2018 odvijalo že 

12. Tradicionalno mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik. 

Število prijav je omejeno, zato pohitite! 

Prispele prijave lahko redno spremljate na spletni strani Tradicije Avsenik 

www.avsenik.com 

Več v priponkah. 

 

 

dopis_avsenik_2018.pdf 

Download File 

 

 

razpis_tekmovanja_-1.pdf 

Download File 

 

 

prijavnica_2018.pdf 

Download File 

 

 

Tekmovanje harmonikarjev v Senožečah 

KUD »Pepca Čehovin-Tatjana« v 

sodelovanju z Zvezo diatonične 

harmonike Slovenije organizira 2. 

Deželno tekmovanje v igranju na 

diatonično harmoniko Primorske in 

regijsko predtekmovanje za državno 

prvenstvo ZDHS. Tekmovanje bo 

potekalo v nedeljo 25. 2 2018 v 

večnamenskem prostoru dvorane 

Rudolfa Cvetka v Senožečah, ki se 

nahaja v sklopu Osnovne šole Senožeče, po naslednjem razporedu: 

-          ob 16:00 Tekmovanje 

-          ob 19:00 Super finale 

Na tekmovanje se lahko prijavite do vključno 19.2.2018. 

Razpis in prijavnica se nahajata na spletni strani http://www.kud-senozece.si/. 
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Občni zbor 2018 

Letošnji občni zbor bo 6.4.2018 ob 18.00 na turistični kmetiji Mahnič, Grahovo Brdo. 

Dnevni red:  

1. Izvolitev organov občnega zbora 

2. Poročilo o delu društva  v zadnjem letu - Danica 

3. Finančno poročilo - Peter 

4. Poročilo disciplinske komisije - Marjeta 

5. Predvideni program dela za  2018 

6. Volitve organov društva, predsednika, namestnika predsednika, blagajnika (tajnik) 

7. Razno 

Vabila so bila poslana članom društva na domače naslove skupaj z UPN. 

Po uradnem delu sledi druženje ob hrani, pijači in seveda harmonikah. 

 

Vabljeni v čim večjem številu in prosimo za plačilo UPN do danega roka, najkasneje do 31.3.2018. 

Primer naloga je tudi na koncu strani Novice. 

 

...Vesel harmonikarski pozdrav in se vidimo na Grahovem Brdu!... 

 

 

Tekmovanje Accordion games 2018 

 

Kvalifikacije za Harmonikarske igre 2018 se bodo v 

Sloveniji odvijale dne 28. in 29. aprila na več lokacijah. 

Na kvalifikacije se lahko prijavijo harmonikarji/ke vseh 

starosti in narodnosti in lahko sodelujejo v različnih 

disciplinah. Vsi uspešno kvalificirani tekmovalci prejmejo 

certifikat, ki omogoča prijavo na ACCORDION GAMES 

2018 (HARMONIKARSKE IGRE). 

 Prijave potekajo do 20. aprila 2018. 
 Prijava na kvalifikacije znaša 10 € in se nakaže do 

20. aprila 2018. 

 

Več na spletni strani http://tekmovanja-

harmonikarjev.si/accordion-games-kvalifikacije-2018/ 
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4. Državno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Cirila Demiana 

 

V organizaciji Zveze diatonične harmonike Slovenije, bo v nedeljo 6.maja v Kongresni dvorani Term Olimia v 

Podčetrtku Državno tekmovanje diatoničnih harmonik. Tekmovali bodo tudi nekateri člani - tekmovalci 

Kulturnega društva Kraška Harmonika-Sežana, ki so na Regijskem tekmovanju v Senožečah dosegli najmanj 80 

tock. 

Pričetek tekmovanja ob 09:00 uri, od 16:30 razglasitev finalistov, finale in podelitev nagrad. 

Torej, vabljeni na celodnevni glasbeni užitek! 

 

 

casovnica2018.pdf 

Download File 

 

Tekmovanje harmonikarjev Škocjan na Dolenjskem 2018 

Tekmovanje bo potekalo v nedeljo, 6.5.2018, s pričetkom ob 14-ti uri ,  v dvorani gasilskega doma Škocjan  

Prijavnina za tekmovalca je 15,00 €, ki se jo plača na dan tekmovanja. V prijavnino je všteta tudi malica katere 

bon se dobi pri prijavi. 

Prosimo vas, da se na tekmovanje javite najmanj pol ure pred pričetkom tekmovanja, prav tako pa prosimo, da 

med nastopi tekmovalcev ne  vadite v prostoru! 

Prijave pošljite najkasneje do srede, 2.5.2018,  na spodaj navedene meil, v pisni obliki,  po običajni pošti ali 

osebno, na naslov: 

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠKOCJAN NA DOLENJSKEM 

ŠKOCJAN 69, 

8275 Škocjan 

OSTALE INFORMACIJE DOBITE NA TELEFONSKI ŠTEVILKI  

031/210-163-DAMJANA KIRAR  in td.skocjan@gmail.com ter  

041/391-641 ali lindicjozi@gmail.com LINDIČ JOŽICA 

 

V priponki je prijavnica in vabilo na tekmovanje harmonikarjev. 

 

Download File 
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Tekmovanje Pannoni Accordion 2018 

 

Razpis in prijavica je na spletni strani http://pannoniaccordion.com/prijave/ 

 

Tradicionalno srečanje harmonikašev Marezige 2018 

V okviru praznika refoška Marezige bo 19.5.2018 od 15.00 ure dalje potekalo tradicionalno srečanje 

harmonikašev. Možnost prijave za nastop je skupina do 25 članov. 

Vabljeni! 

 

Tekmovanje Besnica 2018 

 

Download File 

 

24. Evropsko tekmovanje Attimis 

Attimis - Udine - Italija - 1. junij 2018 

24. Evropsko tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko in organetto 

 

Pro Loco Alta Val Malina Attimis    www.prolocoattimis.it 

facebook: Pro Loco Attimis 

 

Download File 
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6. SREČANJE NA BLEDU (nedelja) 20.5.2018 

 

Tudi letos naše društvo organizira avtobusni prevoz na 6. srečanje HARMONIKARIC IN HARMONIKARJEV ob 

Blejskem jezeru. 

Vabljeni vsi člani, prednost imajo HARMONIKAŠI. 

Svojo udeležbo potrdite najkasneje do 14.5.2018 na št. 041 613 578 PETER.V. 

 

LEPO POVABLJENI ! 

 

Izlet v Žitaro vas 

KD Kraška harmonika Sežana organizira 10.6.2018 (nedelja)  izlet na prireditev na avstrijsko Koroško k Rutarju. 

Organiziran bo avtobus, ki bo štartal ob 8:00 uri iz glavne avtobusne postaje Sežana, povratek predvidoma ob 

20.00 uri zvečer. 

Za prijave in informacije pokličite GSM 041 776 870. 

Prijave zbiramo do 15.5.2018 ali do zasedbe prostih mest. 

Prednost imajo člani, pogoj je minimalno 40 prijav. 

 

Vabljeni! 

 

  



Tekmovanje harmonikarjev v Postojni 

 

V nadaljevanju je razpis za tekmovanje harmonikarjev za pokal Postojnske jame, ki bo 1. julija 2018 v sklopu 

Furmanskega praznika. 

 

Download File Download File 

 

Tradicionalna revija harmonikarjev in zasedb Izola 2018 

Spoštovani, 

V imenu Obalnega Kulturnega Društva Harmonikarjev Izola 

Vas vabimo na tradicionalno revijo harmonikarjev in zasedb, ki 

bo 7.7.2018 ob 19h v Izoli (prireditveni prostor Lonka). 

Tudi letos bo veselo v družbi harmonik. 

V priponki vabilo. 

Prijave na: 

kdharmonikarjevizola@gmail.com ali na 

tel.: 00386 31 758 407 (Suzana Sever) 

 

Lep pozdrav, 

 

Obalno Kulturno Društvo Harmonikarjev Izola 

Associazione Culturale Fisarmonicisti di Isola 

Dantejeva ulica 18 

6310 IZOLA 

SLOVENIJA 

 

Download File 
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26. tradicionalno tekmovanje harmonikarjev Urška 

Klub harmonikarjev Urška vas vabi na 26. 

tradicionalno tekmovanje harmonikarjev, 

 ki bo v soboto, 4. avgusta 2018 ob 10.00 uri na 

letnem vrtu Gostilne Urška v Zamostcu pri Sodražici. 

Tekmovanje bo potekalo v štirih kategorijah, nato 

sledi izbor naj harmonikarja Urške 2018 in 

Suhorobarskega prvaka 2018. 

Tudi letos tekmovanje velja za predizbor za ZLATO 

HARMONIKO LJUBEČNE. 

Nagrade so izdelki rezbarja Draga Koširja.  

Prijavnina znese 5€, prijave pa sprejemamo do tekmovanja ali na tel. št. 041 591 133 oz. na 

01 8366 128.  

Po tekmovanju sledi druženje s harmonikarji.Vabljeni vsi ljubitelji harmonike in dobre volje. 

Klub harmonikarjev Urška  

 

 

Download File 

 

Kraški frajtonar 2018 

Spoštovani članice in člani KD Kraška harmonika! 

Vaška skupnost Vrhovlje in Kulturno društvo Kraška harmonika Sežana nas vabita v soboto, 

1. 9. ob 19.00 v Vaški dom v Dolu pri Vogljah na glasbeno obarvan večer Kraški frajtonar 

2018 in na 70. obletnico izgradnje Zadružnega doma Vrhovlje – Dol 

Več informacij najdete v priloženem vabilu. 

Se vidimo! 

 

Download File 
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Tekmovanje haronikarjev za pokal narodnih noš Kamnik 2018 

V nadaljevanju je razpis in prijavnica za 13. tekmovanje harmonikarjev za Pokal narodnih 

noš Kamnik 2018. 

Vljudno vabljeni na tekmovanje. 

 

Download File 

 

Download File 

 

Povorka na občinskem prazniku v Sežani 

Dragi članice in člani! 

Obveščamo vse člane in članice našega društva , da je zaradi izredno slabe napovedi 

vremena, PRAZNIK OBČINE SEŽANA ODPOVEDAN in s tem tudi naše sodelovanje v povorki, 

ki je bilo predvideno v soboto 25.8.2018. 

 

23. Svetovno prvenstvo Organetta in diatonične harmonike - San 

Giovanni Rotondo (FG) 2018) 

V nadaljevanju razpis, program in prijavnica za 23. izdajo Svetovnega prvenstva Organetta 

in diatonične harmonike, ki bo potekalo od 31.8.-2.9.2018 v kraju San Giovanni Rotondo 

(FG) Italija. Je v italijanskem in deloma v angleškem jeziku. 

 

Download File 

 

23. Kraški Muzikešt Praprot 

SKD Vigred iz Prprota v nedeljo 14. oktobra ob 16.00 tradicionalno srečanje amaterskih 

godcev in pevcev. 

Srečanje je netekmovalnega značaja, vsekakor vsaka skupina prejme priznanje in simbolične 

nagrade ter majico. Poleg tega bo dodeljana nagrada občinstva in nagrada strokovne 

komisije. 

Prijave so možne do petka, 12. oktobra zvečer: tel. 0039-3803584580 - Slo.(00386) 

031397938 
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email:tajnistvo@skdvigred.org, - v petek 12.oktobra tudi na prazniku. 

VAŽNO!!! KDOR SE NE BO PRIJAVIL DO PETKA NE BO SPREJET ZA NASTOP!!! 

 

Na svidenje v Praprotu! 

 
Download File 

 

21. državno tekmovanje harmonikark (Krško) 

Turistična agencija BooM Krško in Društvo za ohranitev podeželja in Krajevna skupnost 

Veliki Trn, v soboto 1. septembra 2018, pripravljata že 21. državno prvenstvo harmonikark z 

diatonično harmoniko in 5. državno prvenstvo pevcev harmonikarjev. 

Harmonikarke in harmonikarji se bodo pomerili tudi za pokal Vitala Ahačiča. 

Pokal bo prejela tekmovalka ali tekmovalec, ki bo  po mnenju strokovne žirije in 

obiskovalcev prejel najvišjo oceno. 

Za obe tekmovanji je rok za prijavo do 10. avgusta. Prijavnico pošljite na naslov TA BooM 

Krško, Hočevarjev trg 3, 8270 Krško ali po e- pošti boom@siol.net. Tekmovalke se lahko 

prijavijo za obe tekmovanji, tekmovalci pa samo za tekmovanje pevcev harmonikarjev.Vse 

podrobnosti najdete tudi na spletni strani organizatorja: 

http://www.narodnjak.si/clanki/septembra-bodo-na-velikem-trnu-ponovno-zvenele-

harmonike 

 
Download File 

 

Izlet Canazei (I) 

V dogovoru z organizatorjem Gran festa da d'Ista Canazei, organiziramo izlet in nastop na istoimenski prireditvi. 

Avtobus bo štartal iz avtobusne postaje Sežana dne 9.9.2018 ob 4.30 zjutraj. 

Prosimo, da s seboj vzamete  malico in se primerno oblečete. 

 

23. Kraški Muzikešt Praprot 

SKD Vigred iz Prprota v nedeljo 14. oktobra ob 16.00 tradicionalno srečanje amaterskih godcev in pevcev. 

Srečanje je netekmovalnega značaja, vsekakor vsaka skupina prejme priznanje in simbolične nagrade ter majico. 

Poleg tega bo dodeljana nagrada občinstva in nagrada strokovne komisije. 

Prijave so možne do petka, 12. oktobra zvečer: tel. 0039-3803584580 - Slo.(00386) 031397938 
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email:tajnistvo@skdvigred.org, - v petek 12.oktobra tudi na prazniku. 

VAŽNO!!! KDOR SE NE BO PRIJAVIL DO PETKA NE BO SPREJET ZA NASTOP!!! 

 

Na svidenje v Praprotu! 

 
Download File 

 

Zapustil nas je naš najstarejši član Jože Škrlj 

 

Sporočamo žalostno vest, da je v 87. letu starosti preminil naš član Jože Škrlj iz 

Mereč. 

Pogreb bo v sredo, 24.10.2018 ob 16. uri, na pokopališču v Jelšanah. 

Žara bo od 12.ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. 

 

Svojcem izrekamo iskreno sožalje. 

 

Odbor Društva Kraška haronika 

 

 

Prof. Zoran Lupinc predlagan za osebnost Primorske - 

GLASUJTE!  

 

Kako glasujete? 

1. Do srede, 31.10.2018 opolnoči lahko glasujete na spletni strani 

https://www.primorske.si/korporativne-strani/glasovnica-osebnost-

primorske 

2. Glasovnice bodo v uredništvu Primorskih novic zbirali do torka, 30. oktobra, 

opoldne. 

3. Do srede, 31. oktobra, opolnoči bodo zbirali tudi glasove na avtomatski 

telefonski številki 090/936-096. Klic iz stacionarnega omrežja stane 1,29 evra 

(z DDV). 

4. Glasujete lahko v živo na Radiu Koper od ponedeljka 29.10.2018 do srede 

31.10.2018 ob 12h, s SMS sporočili na številko 031/636-999 in na elektronski 

naslov: osebnostprimorske@rtvslo.si. 

5. Na Primorskem dnevniku lahko glasujete na spletni strani 

www.primorski.eu/osebnostprimorske. S SMS-sporočili pa na številko 340 

1222160. 

6. Na Radiu Trst A lahko glasujete na: osebnost@rai.it. 
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Predstavitev: 

Harmonikar Zoran Lupinc iz Šempolaja je prvi Slovenec, ki so mu namenili čast v muzeju slavnih harmonikarjev v 

kraju Recoaro Terme pri Vicenzi. Muzej je nastal leta 1997 in hrani odtise rok v ploščo, s podpisi in zapisi zaslug 

najboljših harmonikarjev na svetu. Lupinc je absolutni svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, 

prejemnik Gerbičeve nagrade in nagrajenec Confederation European Acordion za umetniške dosežke v Italiji. Je 

učitelj in raziskovalec diatonične harmonike, inovator, član strokovnih komisij ter avtor učbenikov za igranje na 

diatonično harmoniko. Virtuoz, ki nastopa na domačih in tujih odrih. 

 

Vir: Primorske novice 

 

14. Tekaški pozdrav jeseni na Krasu 

 

Da bo vzdušje na 14. Tekaški pozdrav jeseni na Krasu veselo bodo poskrbeni člani Kulturnega društva kraška 

harmonika Sežana.  

 

 

 

 


