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Uspehi 2014 
 

Praznik kakijev Strunjan 

V nedeljo 16. novembra 2014 se je v Strunjanu odvijal 14. 
praznik kakijev. Turistično društvo Solinar je 
organiziralo netekmovalno srečanje harmonikarjev 
Memorial Viktorju  Rakar. Izredna udeležba  harmonikarjev 
in njih nastop je nagradila organizatorje in 
publiko.  Srečanja so se udeležili tudi člani društva Kraška 
harmonika in sicer  Šavron Erik, Vitez Slavko in Lanza 
Morena. Prijeli so priznanja in  priložnostne značke, Morena 
pa se plaketo za najmlajšega harmonikarja. Nastopil je tudi 
harmonikarski orkester  iz Izole pod vodstvom Andreja 
Gropajca in kot gostja 15 letna Marcela z ansamblom.  

 
 

15. štajerska frajtonarica 

Hajdina, 07.11.2014 
Tudi letos je že 15. zapored potekalo tekmovanje 
harmonikarjev ŠTAJERSKA FRAJTONARICA v 
okviru praznika občine Hajdina. Tekmovanja se je 
udeležilo 23 tekmovalcev od blizu in daleč, ki so se 
pomerili v treh starostnih skupinah. Vsak je zaigral 
po eno skladbo.  
Društvo KRAŠKA HARMONIKA so predstavljali: 
ERIK ŠAVRON, TIMOTEJ MIKUŽ in MAJA BABIČ 
ter dosegli naslednje rezultate: 
  
MAJA BABIČ - 3.mesto v kategoriji 
TIMOTEJ MIKUŽ - 2.mesto v kategoriji 
ERIK ŠAVRON - 1.mesto v kategoriji 
  
Na koncu so vsi skupaj zaigrali znano Na Golici. 
  
Čestitamo! 
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Tekmovanje harmonikarjev za pokal Štivana 2014  

 
 Štivan, 26.10.2014 
 V nedeljo je v Štivanu potekalo že 11. 
tradicionalno tekmovanje harmonikarjev 
na diatonični harmoniki in sicer v štirih 
kategorijah. Tekmovanja se je udeležil tudi 
naš član Erik Šavron, ki je v skupini od 20 
do 50 let osvojil 1. mesto in postal 
tudi absolutni zmagovalectekmovanja. 
  
Iskrene čestitke...... 
 

 
 

Srečanje - tekmovanje v Izoli 
 

 

 

 

V nedeljo 19. oktobra je Društvo 
harmonikarjev iz Izole priredilo 
srečanje in tekmovanje ob praznovanju 
Izolskega čudeža. Na sončni terasi 
gostilne Istra se je zbralo lepo število 
harmonikarjev in ljubiteljev 
harmonike. Tekmovanja so se udeležili 
tudi člani Kulturnega društva kraška 
harmonika iz Sežane, ki so zaigrali 
vsak po en valček in eno polko ter 
dosegli lepe uspehe. Tričlanska žirija 
jih je takole ocenila: 
 

 

LANZA MORENA  1° mesto v kategoriji do 10 let 
EMILI MATEJ     1° mesto v kategoriji od 11 do 14 let 
TAVČAR TINE  Priznanje za udeležbo v kategoriji od 11 do 14 let 
ŠAVRON ERIK      1° mesto v kategoriji od 21 do 60 
VITEZ ANDREJ     2° mesto v kategoriji od 21 do 60 
VITEZ SLAVKO     3° mesto v kategoriji od 21 do 60 
 
ERIK  je z najboljšo izvedbo postal tudi absolutni zmagovalec 
tekmovanja. MORENA pa je prejela tudi darilo za najmlajšo 
udeleženko tekmovanja. 
 
Čestitamo! 
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1. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev v 
Neumarktu 

Neumarkt, 4.10.2014 
V soboto je v avstrijskem mestu Neumarkt 
potekalo 1. mednarodno 
tekmovanje harmonikarjev na diatonični 
harmoniki za pokal Ericha Moserja. Udeležba 
je bila zelo visoka, skupno se je predstavilo kar 
65 tekmovalcev. Tekmovanje je bilo 
razdeljeno v 7 starostnih 
kategorij: Predstopnja  A: Letnik 2006 - 
2005, Osnovna stopnja A: Letnik 2004 - 
2003, Nižja stopnja B: letnik 2002 - 
2000, Srednja stopnja C: Letnik 2000 - 

1999, Višja stopnja D: Letnik 1998 - 1997, Visoka stopnja E: Letnik 1996 - 1982 in Stopnja 
odraslih F: Letnik do 1981. Poleg teh so se harmonikarji lahko predstavili tudi v duetu ali kot 
celoten ansambel. Tekmovanja se je udeležil tudi naš član društva Erik Šavron, ki je v 
kategorijiVisoka stopnja E osvojil zlato priznanje ter 1. mesto in s tem nagrado Ericha 
Moserja. 
 
Iskrene čestitke. 

 
 
 

34. Zlata harmonika Ljubečne  
 

 
Ljubečna, 30.8.2014 
Zadnjo nedeljo avgusta je na 
Ljubečni potekalo že 34. 
državno tekmovanje 
harmonikarjev na diatonični 
harmoniki. V dopoldanskem 
delu je vsak tekmovalec 
odigral dve pesmi in sicer eno 
obvezno skladbo ter eno 
ljudsko skladbo po lastni 
izbiri, v popoldanskem pa eno 

skladbo, katero je komisija izbrala izmed treh prijavljenih.  Skupno 
se je letos v finale uvrstilo 25 tekmovalcev. Iz našega društva sta se 
predstavila Erik Šavron, ki je nastopal v starostni kategoriji od 15 
do 25 let in osvojil srebrno plaketo  in Vinko Marinšek, ki je 
osvojil srebro. 
 
Iskrene čestitke. 
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Tekmovanje harmonikarjev na 44. Dnevu narodnih noš 
v Kamniku 

Kamnik, 13.9.2014 
V soboto je v okviru narodnih noš v Kamniku potekalo že 
9. Tekmovanje 
Harmonikarjev na diatonično harmoniko. Kot vsako leto, 
je bilo tekmovanje razdeljeno na dva dela in sicer na 
predizbor ter na finale. Navkljub slabemu vremenu, se je 
skupno predstavilo kar 31 tekmovalcev in tekmovalk iz 
cele 
Slovenije. V predizboru je moral vsak zaigrati 2 skladbi 
in sicer obvezno ljudsko in eno po lastnem izboru. 
Najboljši trije so se v finalu predstavili še 
z eno skladbo po lastnem izboru. Tekmovanja se je 
udeležil tudi naš član Erik Šavron, ki je v finalu osvojil 
odlično 1. mesto in hkrati postal 
tudi absolutni zmagovalec tekmovanja.  
 
Iskrene čestitke. 

 

 
Tekmovanje harmonikarjev za "Naj Urška 2014" 
 
Zamostec, 2.8.2014 
V soboto je v Zamostecu pri Sodražici Potekalo že 22. 
tradicionalno tekmovanje na diatonično in prvič letos tudi s 
klavirsko harmoniko. Tekmovanje je potekalo v 4 kategorijah, v 
katerih se je skupno predstavilo okoli 30 harmonikarjev. Za naj 
Urško so se letos potegovali 4 harmonikarji, iz našega društva 
pa se je predstavil  
Erik Šavron, ki je v 3. starostni kategoriji od 18 do 50 
let osvojil 1.mesto in postal tudi ABSOLUTNI 
ZMAGOVALEC  za "Naj Urška 2014". 
 
Iskrene čestitke.
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43. Pokaži kaj znaš v Dobju 
 

V nedeljo 27.7.2014 je v Dobju pri Planini potekala že 43. 
tradicionalna prireditev "Pokaži kaj znaš", ki je tudi 
tekmovalnega značaja. Tu so lahko sodelovali vsi nastopajoči: 
solisti, ansambli, pevske skupine - skratka vsi, ki jim je glasba pri 
srcu. Prireditve se je udeležil tudi naš član Erik Šavron.  
Ocenjevane je potekalo malo drugače, kot smo ga vajeni. Tu sta 
nastopajoče ocenjevala tako strokovna komisija, kot tudi 
občinstvo, ki sta lahko podelila vsak po največ 40 točk. 
Erik je v seštevku obeh osvojil kar 77.5 točk od 80 možnih in 
tako od vseh nastopajočih osvojil odlično 2. mesto. 

 

 
Tekmovanje harmonikarjev Velika Planina 2014 
 
V soboto 26.7.2014 je na Veliki Planini potekalo že 18. 
tradicionalno tekmovanje harmonikarjev na diatonično 
harmoniko. Tekmovalci so bili razvrščeni v 4 starostne 
kategorije. 
Tekmovanja se je udeležil tudi naš član Erik Šavron, ki je 
v 2. starostni kategoriji od 16 do 25 let osvojil 1. mesto. 
 
Rezultati tekmovanja. 

 
 

  

http://www.velikaplanina.rdrigelj.si/levi-meni/tradicionalno-tekmovanje-harmonikarjev/arhiv/tekmovanje-2014/
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2. Srečanje harmonikarjev na Bledu  
 

 

Društvo se je 20.7.2014 uspešno predstavilo ob 
vseslovenskem srečanju harmonik na Bledu. Prejeli 
smo kar tri nagrade, in sicer za najvišjega 
harmonikarja, za najštevilčnejšo organizirano 
skupino in pa glavno nagrado - harmoniko, ki jo je 
po žrebu prejel naš član!   
 
 
Čestitke! 
 

 

 

 
28. zamejski festival za godce diatonične harmonike 
"DIATON 2014" glasba brez meja za pokal Alpe-Adria  
 
Jamlje, 13.07.2014 
Tekmovanje je potekalo v več kategorijah, 
tekmovalci so predstavili dve skladbi. Udeležila 
sta se ga člana Matej Emili, Erik Šavron in 
Timotej Mikuž. 
  
Dosegli so naslednje rezultate: 
 
TIMOTEJ MIKUŽ - 1. mesto v 
kategoriji ter NAGRADA ZA NAJBOLJŠI 
MLADI TALENT 
MATEJ EMILI - 3. mesto v kategoriji 
ERIK ŠAVRON - 2. mesto v kategoriji 
  
Čestitke! 
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Tekmovanje harmonikarjev Jezersko 2014 
 

 

Zg. Jezersko 6.7.2014 
 
V nedeljo je na Jezerskem potekala že 4. prireditev "Naj zaigra 
harmonika na 
Jezerskem", katera je bila tekmovalnega značaja. Tekmovanje je 
potekalo v štirih kategorijah, v katerih je skupno nastopilo okoli 
20 tekmovalcev.  
V kategoriji od 15 do 26 let se je predstavil naš član  
ERIK ŠAVRON in si priigral odlično 2. mesto. 
 
Čestitke. 

 

 
Tekmovanje harmonikarjev Hinje 2014 
 
Hinje, 5.7.2014 
 
V soboto je v Hinjah pri Žužemberku potekalo že 26. 
tradicionalno tekmovanje harmonikarjev. Skupno je nastopilo 
okoli 15 tekmovalcev, izmed teh tudi dva člana našega 
društva, ki sta se odlično izkazala:  
 
JAN NOVAK: 1. Mesto do 15 let 
ERIK ŠAVRON: 1. Mesto od 15 do 30 let 
 
iskrene čestitke.
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Tekmovanje harmonikarjev v Šmartnem v Tuhinjski 
dolini 2014 
 

 

Šmartno v Tuhinju, 4.6.2014 
 
V petek je v Šmartnem v sklopu gasilske veselice potekalo že 2. 
tekmovanje harmonikarjev za pokal Tuhinjske doline. 
Tekmovanja se je udeležilo 26 tekmovalcev iz vse Slovenije. 
 Predstavila sta se tudi dva naša člana in sicer JAN 
NOVAK in ERIK ŠAVRON. 
Erik je v kategoriji od 16 do vključno 22 let osvojil 3. 
mesto in poleg tega šeABSOLUTNO 3. mesto. 
 
Fantoma iskrene čestitke. 

 

 

Evropsko prvenstvo 2014 
 
Attimis, 29. Junij 2014  
Za nami je Evropsko prvenstvo v 
igranju na diatonično harmoniko 2014. 
Letos so se v konkurenci pomerili člani 
društva Erik Šavron, Miha Grmek 
Seražin in Jan Novak. Vsi trije so 
dosegli visoke uvrstitve: 
 
Erik Šavron: 2. mesto v D kat. 
Jan Novak: 2. mesto v B kat. 
Miha Grmek Seražin: 1. mesto v B 
kat. 
 
Naslov Evropskega prvaka 2014 je 
osvojil Miha Grmek Seražin. 
 
Čestitamo!!! 
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Furmanski praznik 2014 
 

 

V nedeljo 6. julija se je odvijal 23. furmanski 
praznik pri Postojnski jami. Na ploščadi pred 
jamo se je ob deseti uri pričelo tekmovanje v 
diatonični harmoniki za Pokal Postojnske jame v 
sodelovanju z glasbeno solo Vilija Marinška. 
Tekmovanja so se udeležili tudi člani  Kraške 
harmonike in sicer Novak Jan, Stanonik Tinkara, 
Lanza Morena in Tavčar Tine. Skupno je nastopilo 
26 harmonikarjev v treh starostnih kategorijah. 
Vsi so prejeli priznanje za udeležbo. 
 

 

 
Tekmovanje v diatonični harmoniki za pokal Petra 
Klepca 2014 
 
V soboto 28.6.2014 je bilo v Osilnici v Kočevju 
organizirano tekmovanje harmonikarjev.  
Iz našega društva je nastopil Jan Novak ter 
prejel  1.mesto v svoji kategoriji do 14 
let in pokal absolutnega zmagovalca. 
 
Čestitke! 
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Harmonike Zgonik 

 

Na občinski razstavi vin v Zgoniku pri Trstu se je v nedeljo 1. 
junija 2014 odvijalo tekmovanje harmonik, katerega so se 
udeležili  tudi člani kulturnega društva Kraška harmonika in 
sicer Emili Matej in Lanza Morena.  
Tričlanska komisija in  sicer  M. Šavron,  A. Ipavec ter 
predsednik J. Burnik jih je tako ocenila:Lanza Morena je 
zasedla 1. mesto v kategoriji BABY do 12 let  ter prejela pokal 
za najmlajšega  harmonikarja. 
Emili Matej je zasedel 1. mesto v kategoriji JUNIOR do 25 let 
ter prejel pokal ABSOLUTNEGA ZMAGOVALCA. 
 
Čestitamo!!! 

 

 

23. gorenjsko prvenstvo in 6. mednarodno tekmovanje 
harmonikarjev za pokal Kranja 
 
Besnica 1.6.2014 
V nedeljo je v Besnici pri Kranju potekalo tekmovanje 
harmonikarjev ki je bilo obenem tudi izbirno tekmovanje za 
34. zlato harmoniko Ljubečne. Skupno se ga je udeležilo 47 
tekmovalcev, ki so nastopili so v petih starostnih kategorijah 
in skupini gostje. V tej skupini sta se predstavila 2 naša člana 
in sicer: 
 JAN NOVAK: 3. mesto in uvrstitev v polfinale 
ERIK ŠAVRON: 2. mesto in uvrstitev v polfinale  
 
Iskrene Čestitke obema ............. 
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Tekmovanje za pokal Škocjana 2014 

 

V nedeljo 11.5.2014 se je v Škocjanu na Dolenjskem 
odvijalo že 13. tekmovanje igranja na diatonično 
harmoniko. 
Iz našega društva so se predstavili Maja Babič, 
Timotej Mikuž in Jan Novak, ki je dosegel 2. mesto v 
svoji kategoriji. 
 
Čestitamo! 

 

 
Tekmovanje harmonikarjev za pokal Zg.savinjske 
doline 2014 
 
V nedeljo 6.4.2014 je v Rečici ob Savinji potekalo tekmovanje 
za pokal Zg. savinske doline. 
36 tekmovalcev je bilo razporejenih v 3 starostne kategorije in 
vsak je zaigral po dve skladbi. Iz našega društva se je 
tekmovanja udeležil Jan Novak in za svoj nastop prejel 
srebrno plaketo. 
 
Čestitamo! 
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8.mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado 
Avsenik 

 

 

 
Begunje na Gorenjskem, 25.in 26.januar 2014 
 
V soboto 25.in nedeljo 26.januarja so bile Begunje na 
Gorenjskem, rojstna vasica legendarnih bratov Slavka in Vilka 
Avsenika, od zore do mraka polne zvokov harmonik. Potekalo je 
že 8. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev. 
Tekmovanja se je udeležilo kar 96 harmonikarjev in 
harmonikark, od tega tudi štirje člani našega društva: MAJA 
BABIČ, MATEJ EMILI, JAN NOVAK, TIMOTEJ MIKUŽ. 
Tekmolvalci so se predstavili z dvema skladbama; eno obvezni in 
eno po lastni izbiri iz Avsenikovega repertoarja. Obvezno skladbo 
so izvajali ob spremljavi kitarista in basista. 
Ocenjevala jih je tri-članska komisija v sestavi Slavka Avsenika 
ml., Klemena Lebna in Lorenza Pichlerja. 
Naši člani so dosegli naslednje rezultate: 
  
MAJA BABIČ - priznanje za sodelovanje 
MATEJ EMILI - bronasto priznanje 
JAN NOVAK -  bronasto priznanje 
TIMOTEJ MIKUŽ - zlato priznanje 
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