
 

Uspehi 

Tekmovanje Izola 

 

Kulturno društvo harmonikarjev iz Izole je v nedeljo, 30. oktobra 2016, 

organiziralo  tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko ob 

praznovanju Izolskega čudeža. 

Tekmovanja sta se udeležila člana društva Kraška harmonika in 

dosegla naslednje rezultate:  

Lanza Morena je osvojila drugo mesto v kategoriji do 10 let  

ternagrado za najmlajšo udeleženko tekmovanja, 

Novak Jan pa prvo mesto v kategoriji od 11 do 14 let ter prejel pokal 

kot absolutni zmagovalec tekmovanja. 

 

Čestitke obema in še tako naprej! 

 

 
 

 



Vesela harmonika Skoručna 2016 

 

10.9.2016 je potekalo 5. tekmovanje harmonikarjev VESELA 

HARMONIKA SKORČUNA 2016. Tekmovanja se je udeležil tudi naš 

član Jan Novak. 

S 1. mestom v skupini od 14 - 40 let si je Jan poleg plakete priigral tudi 

pršut. 

 

Čestitamo! 

 

 

21. svetovno tekmovanje na organetu in diatonični harmoniki 

 

 

 

Bologna-Italija,26.-28.avgust 2016 

Iz našega društva se je svetovnega 

tekmovanja udeležil Jan Novak in dosegel 

99 točk ter s tem 1. mesto v B kategoriji 

na diatonični harmoniki. 

Jan se za svojo uspešnost   zahvaljuje  

svojemu mentorju prof. g. Zoranu Lupinc. 

 

Čestitamo!!! 
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Evropsko tekmovanje Attimis 2016 

 

 

V nedeljo 3. julija se je odvijalo Evropsko tekmovanje v igranju na 

diatonično harmoniko in organetto v Furlaniji. Udeležila sta se ga 

Lanza Morena in Novak Jan, ki je zasedel drugo mesto v kategoriji od 

11 do 14 let. 

 

Čestitke! 

 

Festival češenj Lokavec 2016 

 

2. tekmovanje harmonikarjev v okviru festivala češenj v Lokavcu: 

 

ŽAN ŽGUR je dosegel 3. mesto v kategoriji od 11 do 17 let 

 

JAN NOVAK je dosegel 3. mesto v skupni razvrstitvi 

 

Čestitke!!! 
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2. Državno tekmovanje za nagrado Cyrilla Demiana 

 

Od 13. do 15. maja 2016 se je v Podčetrtku odvijalo Državno 

tekmovanje v igranju diatonične harmonike v organizaciji Zveze 

diatonične harmonike Slovenije. Nastopilo je kar 62 tekmovalcev, med 

njimi Morena Lanza, ki je prejela srebrno priznanje v kategoriji do 11 

let. 

 

V galeriji je nekaj priložnostnih slik, da vidite tudi, kako lepo zgleda 

pano Kraške harmonike na tako važnih prireditvah. 

 

Čestitke! 

 

 
 

 
 

Harmonikarsko tekmovanje v  Škocjanu na Dolenjskem 

 

V nedeljo 17.aprila so se  harmonikarji Kulturnega društva Kraška 

harmonika udeležili tekmovanja v Škocjanu na Dolenjskem. Pomerilo 

se je skoraj 50 tekmovalcev iz vse Slovenije. 

V 1. kategoriji  se je Morena Lanza uvrstila na 2.mesto, 

V 3. kategoiji se je Jan Novak uvrstil na 1. mesto, Žan Žgur pa 

prejel priznanje za udeležbo. 

Nagradila in pohvalila sta jih župan občine Škocjan na Dolenjskem 

Jože Kapler  in predsednik Turističnega društva Robert Janežič. 
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45.tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije - Temsing / final 

 

1.3.2016 so v glasbeni šoli Cerknica vsi finalisti 

diatonične harmonike odigrali svoj finalni program. 

Naše društvo sta zastopala Maja Babič in Jan Novak. 

Oba sta prejela srebrno priznanje. 

 

Čestitamo! 

 

 

TEMSING- tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov 

Pod okriljem Zveze slovenskih glasbenih šol poteka tekmovanje Temsing, na katerem se 

predstavijo najboljši mladi glasbeniki v različnih disciplinah in starostnih kategorijah od 11-25 let. 

V sredo 3.2.2016 je na glasbeni šoli v Cerknici potekalo regijsko tekmovanje Primorske regije. 

KD Kraška harmonika je zastopal Jan Novak, kateri je s obvezno, ljudsko in skladbo po lastnem izboru  

dosegel 96,33 točk, ter se uvrstil naprej na Državno tekmovanje. 

Žirija ga je izbrala tudi za nastop na zaključnem koncertu nagrajencev, kateri je bil 4.2.2016 v  dvorani 

Glasbene šole Litija -Šmartno. Nastopilo je 18 najboljših tekmovalcev iz okolice Ljubljane in Zasavja v 

različnih disciplinah. 

Poleg zlatega priznanja je Jan prejel še priznanje za najbolje odigrano skladbo Slovenskega avtorja. 

Čestitamo in držimo pesti, saj ga čaka nova preizkušnja v marcu na Državnem tekmovanju. 
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10. Jubilejno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik 2016 
V Gostilni Avsenik, »Pri 

Joževcu« v Begunjah na 

Gorenjskem, so v soboto 

30. in nedeljo 31. 

januarja 2016 odmevali 

zvoki harmonik od zore do 

mraka.  Zvrstilo se je 106 

tekmovalcev v disciplinah 

klavirske, kromatične in 

diatonične harmonike. 

Ocenjevala je tričlanska 

komisija: Slavko Avsenik 

ml.,  Jože Burnik in mag. 

Lorenz Pichler. 

Tekmovanja so se 

udeležili tudi trije člani iz 

našega društva in dosegli 

odlične rezultate: 

Zlato priznanje: Emilij Matej in Jan Novak 

Srebrno priznanje: Žan Žgur 

Čestitke! 
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