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Novice 2019 

 

 

 
8. marec – mednarodni dan žena 

VABILO 
Učenci in učiteljice podružnične šole Vreme 

v sodelovanju s TKŠD Urbanščica 
vabijo vse krajane na prireditev ob 8. marcu 

PRIREDITEV BO V ČETRTEK, 7. 3. 2019, V VEČNAMENSKI DVORANI V FAMLJAH OB 
18. URI. 

 

V programu bodo sodelovali: 
◦  učenci podružnične šole Vreme 
◦  člani TKŠD Urbanščica 
◦  KD Kraška harmonika 

 

PRISRČNO VABLJENI. 

 
 

Občni zbor 2019 

Pozdravljeni, dragi članice in člani Društva Kraška harmonika Sežana! 
Leto je naokrog, zato je čas za naš občni zbor, ki je najvišji organ društva in tudi priložnost, da se informiramo o 
mnogih aktivnostih društva, poroča se o minulem in prihodnjem delu, o financah, vsak lahko izrazi svoje mnenje, 
poda pohvale, pripombe, predloge za naprej  in nenazadnje je to zelo lepa priložnost za naše druženje, na 
katerem zaigramo na naše harmonike in se ob dobri hrani in pijači poveselimo in prijetno imamo. 
 
Letos je občni zbor v petek, 5.4.2019 ob 18:00 uri - vinarstvo Širca-Kodrič (ob glavni cesti Tomaj-Dutovlje).  
Za informacijo je pod prispevkom priložen izsek zemljevida. 
 
Člani bomo vabila prejeli tudi po pošti. 
 
Letos je čas, ko bomo zamenjali tajnika društva. 
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Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo Vesni Počkar, ki je podala odstop s te funkcije že lani in je držala 
obljubo ter požrtvovalno podaljšala do letos. Hvala Vesna! 
Odbor naproša vse člane, da se aktivno vključimo in da dobimo kandidata ali kandidatko za to funkcijo še pred 
občnim zborom. Predlogi so dobrodošli, zato nikar ne odlašajte! Čim prej jih sporočite na poznane kontakte 
društva ali pa na občnem zboru. 
 
Veselimo se druženja! 
Vaš odbor 

 
 

17. tekmovanje harmonikarjev Škocjan na dolenjskem 

Vabimo vas na 17. tekmovanje igranja na diatonični harmoniki,  
 TD Škocjan na dolenjskem vabi na tekmovanje harmonikarjev, ki 
bo potekalo v nedeljo, 28.4.2019, s pričetkom ob 14-ti uri ,  v 
dvorani gasilskega doma Škocjan  
 Rok prijave je do 24.4.2019. 
Vabilo in prijavnica sta v priponki. 
Vabljeni! 

 

Izlet na Dolenjsko 19.5.2019 

KD Kraška harmonika organizira v nedeljo, 19.5.2019  izlet za svoje 
člane na Vinsko vigred v Metliko. 
Zaradi stiske s časom in organiziranja avtobusnega prevoza je 
potrebno s prijavo malce pohiteti. 
Odhod avtobusa bo 19.5. ob 7. uri zjutraj iz avtobusne postaje v Sežani. 
Cena izleta je 35 E. Vse v povezavi z izletom in vpis na št 041 776 870 
DANICA. 
Obvezna oprema harmonika. 

 
Download File 

 
Download File 

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/vabilo_harmonika%C5%A0em.docx
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/prijavnica.docx
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/vabilo_harmonika%C5%A0em.docx
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/prijavnica.docx
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Program: 
Ob 10.00 uri prihod v Metliko in srečanje s turistično vodnico na PETROLU v Metliki. 
Sledi ogled Belokranjskega muzeja  ( zbirka in film Podobe Bele krajine ter razstava Radioamaterstva) 
Na gradu odmor za topel napitek v Grajski kavarni, tu so tudi toaletni prostori, TIC, grajska zidanica.. 
Sprehod po starem mestnem jedru Metlike, ki je hkrati prireditveni prostor 
Vinske Vigredi na 3 mestnih trgih. 
Voden ogled Umetnostne GALERIJE KAMBIČ- velika hiša umetnosti v malem mestu. 
Obisk zabavne ŠOLE BISTRA BUČA na Radovici. Veliko smeha in zabave. 
Ob 14.30. uri dobro KOSILO ( 2 vrsti juhe, 2 vrsti mesa, priloga, solata in sladica ter degustacija vin v gospodarjevi 
kleti. 
Ob 16.30 uri vrnitev na prireditveni prostor Vinske Vigredi, kjer bodo številne možnosti za ogled, zabavo, ples in 
peko belokranjske pogače in še kaj… 
 
Odbor društva 

 

15. v osrčju dežele terana 

Prireditev V osrčju dežele terana 2019, ki jo organizira Krajevna skupnost 
Tomaj, letos prazuje že 15. obletnico. Otvoritev se bo pričela v soboto, 25. 
maja ob 13. uri, na Turistični kmetiji Škerlj Tomaj. 
Tam nastopa tudi naš orkester Kraške harmonike. 
Nato sledi pohod od vasi do vasi, od domačije do domačije, kjer bo bogat 
spremljevalni  program, degustacija terana in belih kraških vin. 
Lepo vabljeni!  

Download File 
 

 

Tekmovanje harmonikašev Lokavec 2019 

Pozdravljeni 
Leto je minilo in v Lokavcu ponovno prirejajo tekmovanje harmonikašev. 
Tekmovanje bo letos potekalo v soboto 25. 5. 2019 ob 16h 
Vabljeni, da se tekmovanja ponovno udeležite. 
 
Prijave potekajo tako kot prejšnja leta in se nahajajo na naslovu: 
www.1ka.si/a/213861 
www.harmonikalokar.com/prijava 
 

 

10. tekmovanje harmonikarjev za pokal občine Muta 

v društvo za trajnostni razvoj Muta letos organizira že 10. tekmovanje harmonikarjev na diatonično harmoniko 
za pokal občine Muta, ki bo potekalo v okviru 25. občinskega praznika občine Muta. 
 

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/19-lokavec-plakat_orig.jpg
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/program.pdf
http://www.1ka.si/a/213861
http://www.harmonikalokar.com/prijava
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/program.pdf
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Tekmovanje bo potekalo v nedeljo, 16. junija 2019, s pričetkom ob 10.00 uri v gostilni Koroška hiša Pri lipi na 
Sp. Muti. 
 
V priponki pravilnik tekmovanja in prijavnico. Vabljeni! 
Pravilnik Prijavnica 
 

Revija harmonikarjev in zasedb IZOLA 2019 

Obalno Kulturno Društvo Harmonikarjev Izola vabi na tradicionalno revijo harmonikarjev in zasedb IZOLA 2019, 
ki bo v nedeljo 30.06.2019 ob 18:00 v Izoli. 

Na revijo se lahko prijavite harmonikar-ji/ke in 
zasedbe do četrtka, 26.6.2019 na elektronski 
naslov: kdharmonikarjevizola@gmail.com ali pa po 
telefonu 031/758-407 (Suzana).  

Download File 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tekmovanje za pokal Postonjske jame 2019 

Glasbena šola Vili Marinšek, Turistično društvo Postojna in 
Postojnska jama d. d vabijo na tekmovanje hatmonikarjev za 
pokal postonjske jame, ki bo potekalo v sklopu “Furmanskega 
praznika” pri Postojnski jami v nedeljo, 7.7.2019, 14.7.2019, z 
začetkom ob 10. uri na osrednjem prizorišču. 
Tekmovalci se predstavijo z eno skladbo. 
Igrajo lahko z diatonično, klavirsko ali kromatično harmoniko. 

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/pravilnik_tekmovanja_harmonikarjev_za_pokal_ob%C4%8Dine_muta.pdf
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/prijavnica_tekmovanje_harmonikarjev_za_pokal_ob%C4%8Dine_muta.docx
mailto:kdharmonikarjevizola@gmail.com
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/vabilo_revija_harmonikarjev_izola_2019.pdf
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Vsi prijavljeni tekmovalci bodo razdeljeni v več starostnih kategorij in sicer: 
- do 11 let, 
- od 12 do 18 let, 
- nad 18 let. 
Prijave na tekmovanje so možne na naslovu: vili.marinsek@gmail.com (obvezna vsebina 
prijave: ime, priimek, naslov, datum in letnica rojstva ter naslov skladbe) ali eno uro pred 
pričetkom tekmovanja na prireditvenem prostoru. V primeru večjega števila prijavljenih 
tekmovalcev se bo upoštevalo samo predhodne prijave po e-mailu. Prijavnine ni! 
Razpis in prijavnica: 
 Download File , Download File 

 

Tekmovanje harmonikarjev za veliki pokal občine Cerklje na 

Gorenjskem 2019 

Spoštovani glasbeni prijatelji! 
Tekmovanje harmonikarjev za veliki pokal občine Cerklje na Gorenjskem bo v soboto 24. avgusta od 12.00 ure 
dalje pod velikim šotorom v centru Cerklj. V primeru slabega vremena bo tekmovanje v športni dvorani v 
Cerkljah. 
 
V priponki je prijavnica in pravilnik. 
 
Tekmovanje harmonikarjev bo posnela odlična in profesionalna ekipa https://abramsproduction.tv 
Program bo povezoval Aljaž Oberkrainer. 

Download File 

Download File 

 

Kraški frajtonar 2019 

Spoštovani članice in člani KD Kraška harmonika! 
Kd Kraška harmonika vabi 1.9 2019 ob 18h vse svoje člane v Vaški dom v Dolu pri Vogljah na glasbeno 
praznovanje Kraški frajtonar 2019. 
Potrebno se je vpisat do petka 30.8 zaradi najave za hrano. 
Kontakt: preds. društva 041 776 870 

 

7. Srečanje harmonikaric in harmonikarjev ob Blejskem jezeru, 

8.9.2019 

Spoštovane članice in člani! 
Posredujemo sporočilo Turizma Bled. Društvo Kraška Harmonika letos ne organizira avtobusa, tako da se 
zainteresirani člani udeležite srečanjana Bledu v lastni režiji. Vsekakor vsi lepo vableni! 
 
7. srečanje harmonikaric in harmonikarjev se naglo približuje, zato vas vljudno prosim, če mi lahko zainteresirane 
skupine za nastop na odru čimprej potrdite svojo udeležbo ter mi posredujete informacije o številu sodelujočih v 

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/razpis_za_tekmovanje_harmonikarjev-postojnska_jama_2019.doc
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/prijavnica_za_tekmovanje_harmonikarjev-postojnska_jama_2_.doc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL4ZnA08PjAhXRpIsKHfOYC5UQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fabramsproduction.tv%2F&usg=AOvVaw3zX7zj2o8UlpxqqzIbyKfC
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/prijavnica_na_tekmovanje_harmonika%C5%A1ev_za_veliki_pokal_cerkelj.docx
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/pravilnik_za_tekmovanje_harmonikarjev_za_veliki_pokal_cerkelj_2019.pdf
http://www.bled.si/si/dogodki/2019/09/08/2284-7-Srecanje-harmonikaric-in-harmonikarjev-ob-Blejskem-jezeru
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/prijavnica_na_tekmovanje_harmonika%C5%A1ev_za_veliki_pokal_cerkelj.docx
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/pravilnik_za_tekmovanje_harmonikarjev_za_veliki_pokal_cerkelj_2019.pdf
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vaši skupini, željenem številu zaigranih skladb na odru ter morebitnem prihodu večje skupine z vlakom ali 
avtobusom na Bled.  
 
Prijavnice, ki omogočajo sodelovanje v žrebanju za nagrade in jih zbiramo do 2.9. so dostopne na naslednji 
povezavi: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdpApZ121F2NHzeLhmYG6FTxcueYSELrzlwN8UyOsmIRX_ag/viewf
orm. 
 
Za vsa dodatna vprašanja sem vam na voljo na telefonski številki 045 780 504 
 

24. svetovno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko Portorož 

V Portorožu v hotelu Bernardin, se bo od 27.-29.9.2019 odvijalo 24. svetovno prvenstvo v igranju na diatonično 
harmoniko. Kandidati morajo izpolnjevati določene pogoje, rok za prijavo je do 31.8.2019. 
Vse informacije so v spodnjih priponkah, ki pa so v italijanščini.  

 

Download File 

 

 

Download File 

 

 

24. izvedba „Na Krasu je krasno - Kraški oktoberfešt 2019« Praprot 

- pod šotorom 4., 5. in 6. oktober in 24. kraški muzikfešt - srečanje 

godcev in pevcev 

Vabilo glasbenikom in pevcem         
Nedelja, 6. Oktober ob 16.00 
24. izvedba „Na Krasu je krasno - Kraški oktoberfešt 2019«Praprot - pod šotorom 4., 5. in 6. oktober 
(V četrtek 3.oktober, ob 20. uri koncert ansambla Saša Avsenika ob 10 letnici ansambla) 
 
Dragi prijatelji, 
tudi letos prireja društvo SKD Vigred v četrtek, 3., v petek 4., v soboto 5. in v nedeljo 6. oktobra  na 
prireditvenem prostoru v Praprotu tradicionalni praznik 24. Na Krasu je krasno-KRAŠKI OKTOBERFEŠT – POD 
ŠOTOROM. 
Poleg bogatega kulturno-zabavnega programa, razstav, pohoda  in dobro založenih kioskov  bo  v nedeljo 6. 
oktobra ob 16.00 potekalo tradicionalno srečanje amaterskih godcev in pevcev, 24. KRAŠKI MUŽIKFEŠT.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”24.KRAŠKI MUZIKFEŠT” 
srečanje GODCEV IN PEVCEV 
domače - narodnozabavne in druge glasbe 
VABILO 
Dragi godci in pevci; vabljeni ste vsi muzikanti, ki igrate  na različne inštrumente, tudi originalne, le da ste v 
postavi od dua do številne skupine, dobrodošli so seveda tudi pevci. Srečanje je razdeljeno v dve kategoriji otroci 
do 14.leta in odrasli, skupina je lahko tudi starostno mešana.Vsaka skupina zaigra 2 skladbi. Srečanje je 
netekmovalnega značaja, vsekakor vsaka skupina prejme priznanje in simbolične nagrade ter majico. Poleg tega 
bo dodeljana nagrada občinstva in nagrada strokovne komisije. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdpApZ121F2NHzeLhmYG6FTxcueYSELrzlwN8UyOsmIRX_ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdpApZ121F2NHzeLhmYG6FTxcueYSELrzlwN8UyOsmIRX_ag/viewform
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/regolamento_mond_2019.pdf
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/logistica_mond_2019.pdf
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/regolamento_mond_2019.pdf
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/logistica_mond_2019.pdf


 
Uredil: Andrej Rodica, KD Kraška harmonika Sežana Stran 7/7 
Sežana, Jan 2020 
 
 

Prijave do petka, 4. oktobra zvečer: tel. 0039-3803584580 - Slo.(00386) 
031397938  email:tajnistvo@skdvigred.org,  - v četrtek,3. in v petek 4.oktobra tudi na prazniku. 
  
VAŽNO!!! KDOR SE NE BO PRIJAVIL DO PETKA NE BO SPREJET ZA NASTOP!!! 
                                                                  Na svidenje v Praprotu !!! 

 

Vabilo na 2. tekmovanje za nagrado Lojzeta Slaka 

Društvo za ohranjanje Slakove glasbe in družina Slak organizirata že 2. Festival Slakove glasbe, ki bo 5. 10. 2019 
v Mirni Peči. V sklopu festivala poteka tudi Tekmovanje za pokal Lojzeta Slaka, kjer tekmujejoharmonikarji z 
diatonično harmoniko, komorne zasedbe in letos prvič tudi vokalne skupine s štiriglasnim petjem. 
Nagrade solo harmonikarji: 
1. nagrada: diatonična harmonika Slak-Prostor 
2. nagrada: narodna noša 
3. agrada: zlati LP 
Več informacij o kategorijah in sodelovanju na tekmovanju: http://www.lojzeslak.com/festival2019.html 
 
Prijave do: 15. 9. 2019 
Izpolnjene in podpisane prijavnice pošljite na: lojze@slak.si ali Društvo za ohranjanje Slakove glasbe, Trg 2, 8216 
Mirna Peč 

 

 
 

 

http://www.lojzeslak.com/festival2019.html
mailto:lojze@slak.si

