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Uspehi
7. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik
19. in 20. januarja 2013 se je v Begunjah na Gorenjskem zbralo več kot 100
harmonikarjev. Ne bi mogli lepše začeti jubilejnega leta 60 obletnice Avsenikove
glasbe, kot prav s srečanjem tako velikega števila ljubiteljev harmonike.
Tako se je v kraju bratov Avsenik, v prostorih gostilne in restavracije Avsenik
odvijalo mednarodno tekmovanje harmonikarjev, kar se vse bolj uveljavlja in je
eno največjih tovrstnih tekmovanj v državi.
Tekmovalce je ocenjevala tri članska žirija: g. Slavko Avsenik mlajši, g. Igor
Podpečan in g. Wener Lexer iz Avstrije. Iz našega društva se ga je udeležilo 6
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fantov in dekle iz Maribora, katera je nova članica društva. Vsi so dosegli lepe rezultate:
- zlato priznanje: Markeljc Matija, Markeljc Matej
– srebrno priznanje: Fidel Jaka, Drofenik Blaž, Emili Matej, Novak Jan
- bronasto priznanje: Babič Maja
Absolutna zmagovalca letošnjega tekmovanja pa sta bila Anja Koračin in Martin
Suschnig. Tekmovanje je bilo razdeljeno na dva dni. Čestitamo!

Tekmovanje harmonikarjev v pivnici Frederih v Celju
Celje 29.11.2012

V četrtek je v pivnici Frederih potekalo 1. tekmovanje harmonikarjev 2012. skupno je
nastopilo okrog 10 harmonikarjev ki so se predstavili v naslednjih starostnih skupinah:
- do 13 let je nase drustvo zastopal Jan Novak ki je osvojil 3. Mesto
- v kategoriji od 19 let naprej pa Erik Šavron ki je osvojil 1. Mesto

V deželi harmonike
Mirna Peč, 25.11.2012

V DEŽELI HARMONIKE - kot so poimenovali prireditev ob obletnici smrti
Lojzeta Slaka, ki je potekala vse od četrtka pa do nedelje. V okviru te
prireditve je bilo v nedeljo tekmovanje harmonikarjev za NAJ GODCA.
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Tekmovanja so se udeležili štirje člani društva: Erik Šavron, Anže Počkar,
Jan Novak ter Timotej Mikuž. Lepo so predstavlil Slakovo vižo, ki je bila
obvezna za predizbor.
V finalnem delu je še enkrat nastopil Timotej Mikuž in osvojil 3.mesto v
1.kategoriji (do 11 let).
Čestitke vsem !

DRŽAVNO PRVENSTVO
Ravne na Koroškem – sobota, dne 10.11.2012

Rana ura, zlata ura – so si rekli naši mladi člani Jan, Miha, Anže, Matija, Matic, Erik
in se v soboto, dne 10.11.2012, zgodaj zjutraj odpravili na pot proti Ravnam na
Koroškem. Tam je namreč ta dan, v organizaciji Zasebnega Glasbenega centra
Rošer in Zavoda za kulturo, šport, turizem ter mladinske dejavnosti Ravne na
Koroškem, potekalo prvo, izjemno dobro organizirano, državno prvenstvo v
igranju na diatonično harmoniko.
Fantje so svoje znanje pokazali pred spremljevalci in pred komisijo, ki jo je
sestavljalo pet glasbenikov, harmonikarjev, strokovnjakov: prof. Zoran Lupinc, Klemen Rošer, Jože Mandl, Toni
Sotošek, prof. Izidor Kokovnik.
Tako kot je bila jutranja ura zlata ura, tako so tudi njihovi nastopi bili zlati nastopi. Skoraj vsi so dosegli preko 95
točk in se tako uvrstili tudi v večerni finalni del.
Končni rezultati:
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Skupina A
Jan Novak - 87,33 točk - bronasta plaketa
Miha Grmek Seražin - 96,89 točk - zlata plaketa , 3. mesto v skupini
Skupina B
Matej Markeljc - 95,87 točk – zlata plaketa
Anže Počkar - 97,94 točk – zlata plaketa, državni prvak v skupini
Skupina C
Erik Šavron - 95,22 točk – zlata plaketa
Matija Markeljc - 95,56 točk - zlata plaketa
Absolutni državni prvak je postal Blaž Brudar.
Več na spletni strani http://www.drzavno-harmonika.si/
BRAVO FANTJE !!!

Štajerska frajtonarca 2012
V petek 9.11.2012 je v Hajdini pri Ptuju potekala 13. revija "štajerska frajtonarca 2012".
Skupno je nastopilo 25 tekmovalcev od Štajerske pa vse do Primorske. Tekmovalci so
bili razdeljeni v 3 starostne kategorije in sicer: do 14, od 14 do 18 let in od 18. leta dalje.
Tekmovalce je ocenjevala 3 članska strokovna komisija. V 3. starostni skupini je
nastopil tudi naš član društva Erik Šavron in osvojil 1. mesto.
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Podelitev nagrad

2. mednarodno tekmovanje harmonikarjev »Trio Pakai« za harmoniko
solo ter komorne skupine
Cleulis (UD, Italija), 19. – 21. Oktober 2012

Tekmovanje so organizirali “L’Associazione Musicale della Carnia” ter
“l’Associazione Giovins Cjanterins di Cleules” v sodelovanju s “Comune
di Paluzza” in Festivalom “Carniarmonie”. Tekmovalci so se lahko
predstavili v več disciplinah, in sicer: klasični, variate, folk glasbi in
komornih skupinah. V posamezni disciplini je bilo več starostnih
kategorij.V disciplini folk glasba, solo, v starostni kategoriji do 15 let
so nastopili naslednji člani društva: Anže Počkar, Miha Grmek Seražin
in Jan Novak.
Vsi trije so posegli po najvišjih mestih:
Miha – 1. mesto
Anže – 2. mesto
Jan – 3. mesto
Čestitamo!

17. Kraški oktoberfešt 2012
Praprot, 12. - 14. oktober 2012
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Praprot, 12. - 14. oktober 2012

SKD Vigred Šempolaj (Nabrežina, Italija) so organizirali že
tradicionalni, 17. Kraški oktoberfešt.
Nedeljskega srečanja muzikantov in pevcev so se udeležili tudi Denis
Rondič, Anže Počkar, Blaž Drofenik, Miha Grmek Seražin in Timotej
Mikuž in se kot skupina »Pod borovci« predstavili z dvema pesmima.
Prejeli so drugo nagrado občinstva v kategoriji do 14.let.
Ansambel »Pod borovci« (Denis nam je ušel)

Anže in Miha sta se predstavila še kot »Duo EM and EJ« in prejela
nagrado strokovne komisije. Uspešno sta se predstavila tudi oče in
sin, Egon in Matej Emili.
Naše društvo pa je bilo odlično zastopano tudi med občinstvom.
Zbralo se nas je veliko. Skupaj smo se veselili in stiskali pesti za naše
fante.

Duo EM and EJ
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Tekmovanje harmonikarjev Rečicafest 2012
Rečica pri Laškem, 22.9.2012

V soboto je v Rečici pri Laškem potekalo že 3. tekmovanje harmonikarjev
na diatonični harmoniki. Udeležilo se ga je 26 tekmovalcev iz vseh koncev
Slovenije. Tekmovalci so bili razdeljeni v naslednje starostne skupine: do
vključno 13 let, od 14 do vključno 25 in nad 25 let. Tekmovanje je bilo razdeljeno
na 2 dela. V prvem delu so se tekmovalci predstsvili z eno skladbo po lastni izbiri
nato so se prvo uvrščeni iz vsake skupine predstavili še enkrat in se potegovali za
naslov absolutnega zmagovalca "Rečicafest 2012". V 2. starostni skupini je nastopil
tudi naš član društva Erik Šavron, ki je osvojil 1. mesto in po mnenju strokovne
komisije postal hkrati tudi ABSOLUTNI ZMAGOVALEC tekmovanja
"Rečicafest 2012".

Erik po končani podelitvi

Eriku iskrene čestitke in še veliko uspehov!

Vesela harmonika Skaručna 2012
Skaručna 15.9.2012

V soboto je na Skaručni potekalo 1. tekmovanje harmonikarjev na
datončni harmoniki. Tekmovanja se je udeležilo kar 26 tekmovalcev,
ki so bili razdeljeni v sledeče starostne skupine: do 13 let, od 13 do 29,
od 29 do 50 in nad 50 let. Vsak tekmovalec se je predstavil s skladbo po
lastni izbiri. V skupin od 13 do 29 let se je predtavil tud naš član društva
Erik Šavron, ki je osvojil 1. mesto in po mnenju strokovne komsije
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Po končani podelitvi

postal tudi ABSOLUTI ZAGOVALEC.
Eriku iskrene čestitke is še veliko uspehov!

Tekmovanje harmonikarjev Kamnik 2012
Kamnik, 8.9.2012

V okviru 42. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine je v Občini
Kamnik potekalo tradicionalno tekmovanje harmonikarjev,
ki se ga je letos udeležilo 33 harmonikark in harmonikarjev različnih
starosti. V dopoldanskem delu so se predstavili naslednji naši člani: Miha
Grmek Seražin, Jan Novak, Matej Markeljc, Matija
Markeljc in Erik Šavron, ki so se predstavil z 2 skladbama.
V finale so se prebili naslednji tekmovalci in dosegli naslednje rezultate:
Matej, Jan , Mati ja i n Eri k s pri jatel jem Kev i n om
Poredošem i n sev eda tu di l epe n agrade

Jan Novak 2. mesto v kat. do 12 let
Matija Markeljc 3. mesto v kat. od 17 do 45 let
Erik Šavron 2. mesto v kat. od 17 do 45 let
Vsem članom iskrene čestitke in še veliko uspehov!

Tekmovanje harmonikarjev z Nikom Polesom
Jama Dimnice (Slivje), 25. avgust 2012

Niko Poles, uspešen primorski harmonikar je tudi letos, v sodelovanju z
domačimi društvi in občino Hrpelje, organiziral tekmovanje harmonikarjev.
Tokrat je tekmovanje potekalo v senci borovcev, ob vhodu v prelepo jamo
Dimnice, v osrčju Brkinov. V prijetnem, domačem vzdušju se je predstavilo
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Dimnice, v osrčju Brkinov. V prijetnem, domačem vzdušju se je predstavilo
lepo število harmonikarjev iz okolice in tudi širše Slovenije. Zelo uspešno so
nastopili tudi člani našega društva in prav vsi posegli po visokih uvrstitvah:
Erik Šavron – 1. mesto v kat. nad 15 let
Matija Markeljc – 3. mesto v kat. nad 15 let
Miha Grmek Seražin – 1. mesto v kat. 11-14 let
Blaž Drofenik – 2. mesto v kat. 11 – 14 let
Timotej Mikuž – 1. mesto v kat. do 10 let
Jan Novak – 2. mesto v kat. do 10 let

Pohorska cokla 2012
Rogla, 26.8.2012

Kljub slabemu vremenu in nizkim temperaturam, so prireditelji uspešno
izpeljali zaključno prireditev »Pohorska cokla 2012«. Prireditev se je
pričela z novinarsko konferenco že v dopoldanskem času. Po kosilu je
šlo zares. V Snežni dvorani hotela Planja so zadonele harmonike in med
seboj se je pomerilo 43 finalistov, ki jih je komisija izbrala na več
predizborih in dveh polfinalnih tekmovanjih. Strokovna komisija v
sestavi: Avgust Skaza, Tine Lesjak, Peter Fink in Gojko Jevšenak, je
Erik, Anže in Miha z absolutnim zmagovalcem Mitjo Bukovcem

našim fantom podelila naslednje nagrade:

Erik Šavron: 1. mesto v kat. 15 – 45 let, Posebna nagrada za najboljšo odigrano melodijo, Posebna nagrada za
najboljšo priredbo
Miha Grmek Seražin: 3. mesto v kat. 11 – 14 let
Miha Grmek Seražin in Anže Počkar sta letos nastopila tudi v skupini duetov in s skladbo »Puzzle«, v
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priredbi Z. Lupinca, osvojila 1. mesto in s tem Posebno nagrado za najboljši duet.
Fantom iskrene čestitke!

32. ZLATA HARMONIKA LJUBEČNE 2012
Ljubečna, 1. september 2012

Že 32. leto zapored so se na Ljubečni zbrali harmonikarji, ki so s svojim
igranjem v predizborih in dveh polfinalnih tekmovanjih prepričali
strokovno komisijo, da so najboljši. Letos se jih je skozi gosto sito prebilo
28, med njimi tudi štirje iz našega društva. Vsi so bili izjemno dobro
pripravljeni in odlično izvedli svoja nastopa v dopoldanskem in
popoldanskem, revijalnem delu programa.
Strokovna komisija v sestavi: Zmago Štih, Tina Bohak in Dejan Kušar se je določila, da prejmeta:
ZLATO PLAKETO:
Erik Šavron
Miha Grmek Seražin
SREBRNO PLAKETO:
Matija Markeljc
Timotej Mikuž

14. pastirske igre Senožeče
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Senožeče, 4. avgust 2012

Po enoletnem premoru so se letos v Senožečah ponovno oglasile
harmonike. Kljub še nekaterim srečanjem harmonikarjev na ta dan, je kar
nekaj harmonikarjev ostalo zvesto pastirskim igram. V vročem
popoldnevu, v prijetni senci dreves na prireditvenem prostoru , se je vsak
udeleženec srečanja predstavil z eno skladbo po lastnem izboru. Poleg
navdušenih gledalcev si je njihove nastope ogledala tudi tričlanska
komisija, ki je na koncu srečanja razglasila zmagovalce. Zmagovalni pokal
si je tokrat priigral Miha Grmek Seražin. Med nastopajočimi sta ste
pomerila še Emilij Matej, ki je zasedel 2. mesto in g. Jože Škrlj.
Večkratni zmagovalec preteklih let, Anže Počkar, je na prireditvi nastopil kot gost.

Tekmovanje harmonikarjev za “Naj frajtonar Doliča 2012”
V Nedeljo 19.8.2012 je v Doliču pri Mislinji potekalo 7. tekmovanje
harmonikarjev za “Naj frajtonar Doliča”.Tekmovalce je ocenjevala 3 članska
komisija, katere predsednik je bil Klemen Rošer. Tekmovanja sta se udeležila 2
naša člana in sicer Erik Šavron in Blaž Drofenik.
Blaž je osvojil srebrno plaketo, Erik pa zlato plaketo in bil po ocenah
komisije 2. najboljši od vseh tekmovalcev.
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Naj harmonikar Dolenjskih toplic 2012
V Nedeljo 5.8.2012 je na Ploščadi KKC-jem Dolenjske Toplice potekalo 11.
tekmovanje Naj harmonikar Dolenjskih toplic 2012. Na tekmovanju, ki se ga je v dveh
kategorijah do 15 in nad 15 let udeležilo 26 tekmovalk in tekmovalcev iz cele Slovenije,
je komisija v sestavi Bojan Potočar, Franci Vovk in Mitja Bukovec podelila 8 nagrad v vsaki kategoriji za 1. 2. in 3. mesto ter dve posebni nagradi.
Tekmovanja so se udeležili tudi naši člani društva in sicer: Jan Novak, Erik
Šavron; Matija Markeljc in Matej Markeljc.
Uspehi članov

Jan Novak je za svoj nastop prijel posebno nagrado za umetniški vtis. Erik
Šavron pa je v kategoriji nad 15 let osvojil 1.mesto in že 4. zapored postal Naj
harmonikar Dolenjskih Toplic 2012.

Gasilska slika

Tekmovanje harmonikarjev DIATON 2012
V Nedeljo 22.7.2012 je v Jamljah v Italiji potekalo tekmovanje
harmonikarjev na diatonično harmoniko. Udeležili so se ga tudi
naši člani društva in sicer: Denis Rondič, Jan Novak, Erik
Šavron, Blaž Drofenik, Timotej Mikuž in Jaka Fidel.
Dosegli so naslednje rezultate:
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do 10 let: 1.mesto Mikuž Timotej
2. mesto Jan Novak
do 13 let: 1 mesto Blaž Drofenik
do 18 let: 2 mesto Jaka Fidel
do 45 let: 1 mesto Erik Šavron
nagrade za najboljše

Fantom iskrene čestitke in še veliko uspehov!

“20. Jubilejno tekmovanje harmonikarjev Urška 2012”
Zamostec, 04.08.2012

V soboto je potekalo že 20. tradicionalno tekmovanje harmonikarjev z
diatonično harmoniko, ki je bilo pred gostilno Urška v Zamostcu pri Sodražici.
Tekmovanja se je udeležilo 24 tekmovalcev razporejenih v štiri kategorije.
Strokovno komisijo so sestavljali Jože Arko z Roba, Janez Kordiš iz Loškega
Potoka, Dejan Vesel iz Kota pri Ribnici, Mirko Fegic iz Ribnice in Marjan Skubic
iz Grosupljega. Priznanja in nagrade so bile majice Urška 2012 in izdelki
domačega rezbarja Draga Koširja. V kategoriji od 13 do 18 let sta nastopila dva naša člana društva in sicer
Matija Markeljc in Matej Markeljc, v kategoriji od 18 do 50 let pa Erik Šavron. Letos so prvič izbirali tudi
naj harmonikarja Ribniške doline. V tej kategoriji so nastopili Miha Car, Tone Klun, Benjamin Mohar, Danijel
Intihar in Boštjan Šporar, ki je postal prvi 'Suhorobarski prvak'. Poleg tega so organizatorji izbrali še Naj godca
Urška 2012. V skupnem seštevku točk so bili štirje z največjim izkopičkom: Domen Trobiš, Sandra Murgelj, Matej
Markeljc in Erik Šavron.
Matija Markeljc je na tekmovanju osvojil 2. mesto, Matej Mrakeljc 3. mesto, Erik Šavron pa je osvojil
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1. mesto v kategoriji in postal naj godec Urška 2012.

Tekmovanje na Veliki planini
Velika planina, 28.07.2012

V soboto je na Veliki planini na Zelenem robu potekalo že kar 16.tradicionalno
tekmovanje harmonikarjev na diatonični harmoniki. Harmonikarji so se
pomerili v 4. starostnih skupinah. Tekmovalce je ocenjevala 5. članska
strokovna komisija. V kategoriji od 16 do 25 let se je tekmovanja udeležil naš
član društva Erik Šavron, ki je dosegel 1. mesto in si priigral naslov
ABSOLUTNEGA ZMAGOVALCA.
Tudi po tekmovanju se je nadaljevalo sproščeno vzdušje. Harmonikarji so veselo raztegovali mehove, ljubitelji
domačih viž so se vrteli po plesišču, veselje na planini pa se je nadaljevalo še pozno v popoldanske ure.

Tekmovanje za pokal Babne gore 2012
Babna gora, 30.06.2012

Na Babni gori pri Polhovem Gradcu je potekalo že 19. tekmovanje
harmonikarjev in hkrati tudi predizbor za 32. Zlato harmoniko Ljubečne.
Udeležil se ga je član društva Timotej Mikuž ter dosegel 2.mesto v
kategoriji do 15 let.
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Tekmovanje harmonikarjev Boršt 2012
Boršt 14.7.2012

V soboto je v Borštu na Dolenjskem pod velikim šotorom potekalo tekmovanje
harmonikarjev v igranju na diatonično harmoniko, ki je bilo tudi hkrati izbirno
tekmovanje za predizbor 32. zlate harmonike Ljubečne. Tekmovanja so se udeležili 3
naši člani: Matej Markeljc, Matija Markeljc in Erik Šavron.
Matej je v svoji starostni skupini osvojil 1. mesto. Matija je v svoji starostni skupini
osvojil 3. mesto.
Erik je v svoji starostni skupini osvojil 1. mesto in postal ABSOLUTNI
ZMAGOVALEC tekmovanja za pokal Boršta 2012.
Erik po prevzemu nagrad

Tekmovanje harmonikarjev Ruška Koča 2012
Ruška koča, 8.7.2012

V nedeljo 8.7.2012 je v Ruški koči potekala tradicionalna prireditev
"Igramo in kuhamo na Ruški koči". V okviru te prireditve je poteklo
tudi tekmovanje harmonikarjev v igranju na diatonično harmoniko za pokal Ruške
koče 2012 in hkrati je potekal tudi predizbor za 32. Zlato harmoniko Ljubečne.
Tekmovalce je spremljala 3 članska strokovna komisija kateri so bili razdeljeni v 6
starostnih kategorijah.
Kategorija od 15 do 25 let starosti Tekmovanja se je udeležilo kar 45 tekmovalcev iz
cele Slovenije. Naše društvo je zastopal tudi naš član Erik Šavron ki je v 2.
kategoriji od 15 do 25 let starosti osvojil 1. mesto in si priigral tudi naslov
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ABSOLUTNEGA ZMAGOVALCA.

Tekmovanje za pokal Pranger Predgrad 2012
Predgrad, 14.7.2012

V soboto je v Predgradu potekalo tekmovanje na diatonični harmoniki.
Udeležila sta se ga dva člana našega društva:
Erik Šavron, kateri je dosegel 1. mesto v kategoriji nad 18 let
in Jan Novak , kateri je dosegel 1. mesto v kat. do 11 let.
Erik Šavron pa je prejel tudi pokal Pranger Predgrad 2012 kot absolutni
zmagovalec.

Nastop na krajevnem prazniku v Šempasu
Nedelja, 8.julij 2012
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Nedelja, 8.julij 2012

Letos so organizatorji krajevnega praznika v
Šempasu pri Novi Gorici povabili k sodelovanju
v nedeljskem delu programa naše člane, in sicer
Patrika Seražina, Anžeta Počkarja in Miha
Grmeka Serežina.
Fantje so se predstavili z nekoliko neobičajnim
repertoarjem za diatonično harmoniko in
prisotne navdušili s priredbami zabavnih
skladb. Program sta še popestrila Miha in Anže
s prvim skupnim duetom »Puzzle« v aranžmaju
prof. Zorana Lupinca.

Naj harmonikar piva in cvetja Laško 2012
Laško, 13.junij 2012

Gostilna Bezgovšek je v okviru tradicionalnega praznika Piva in cvetja Laško
razpisala tekmovanje harmonikarjev na diatonično harmoniko za naziv »Naj
harmonikar Piva in cvetja«. Hkrati je potekalo tudi izborno tekmovanje za 32.
Zlato harmoniko Ljubečne. Tekmovanja so se udeležili Erik Šavron, Denis
Rondič, Miha Grmek Seražin, Matija in Matej Markeljc.
V polfinale ZHL so se uvrstili: Erik, Miha in Matija.
V skupni konkurenci sta dosegla:
Erik Šavron - 2. mesto
Miha Grmek Seražin - 3. mesto
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Erik, Denis, Matija, Matej in Miha

Tekmovanje v diatonični harmoniki za pokal Postojnske jame
Postojna, 8. julij 2012

V organizaciji Turističnega društva Postojna, Glasbene šole Vilija Marinška in
Postojnske jame d.d. je v sklopu “Furmanskega praznika” v nedeljo potekalo
tekmovanje harmonikarjev.
Predstavili so se v štirih starostnih kategorijah in prav vsi nastopajoči člani
društva dosegli zavidljive rezultate:
Jaka Fidel je postal absolutni zmagovalec tekmovanja in prejel
»POKAL POSTOJNSKE JAME«
Anže Počkar – 1. mesto v kat. od 13 do 25 let
Erik Šavron - 3. mesto v kat. od 13 do 25 let
Miha Grmek Seražin – 1. mesto v kat. do 12 let
Jan Novak - 3. mesto v kat. do 12 let

24. tekmovanje harmonikarjev v Hinjah pri Žuženberku
Hinje, 7.7.2012

V soboto popoldne je v Hinjah potekalo tekmovanje harmonikarjev, katerega so
se udeležili trije člani našega društva: Matej in Matija Markeljc ter Jan Novak.
Matej je dosegel 1. mesto v kategoriji do 15 let,
Matija pa 1.mesto v kat. od 16-35 let.
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18. Evropsko prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko in organetto
Attimis, 1.7.2012

Leto je naokoli in spet se je v Attimisu, majhnemu italijanskemu mestecu, v
slikovitem grajskem vrtu, v organizaciji Pro Loco "Alta Val Malina" Attimis (Udine,
Italija) odvijalo že 18. Evropsko prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko in
organetto.
Številni nadebudni harmonikarji iz Italije, Avstrije, Slovenije in Hrvaške, razdeljeni v
štiri starostne kategorije:
A - do vključno 10. leta starosti
B - od 11. do vključno 14. leta starosti
C - od 15. do vključno 18. leta starosti
D - od 19. leta dalje,
so v dopoldanskem času raztegnili meh in komisiji ter občinstvu pokazali rezultate svojega dela. Med njimi so
seveda bili tudi člani našega društva: Denis Rondič , Erik Šavron , Jaka Fidel , Matej in Matija Markeljc , Anže
Počkar , Blaž Drofenik, Jan Novak in Timotej Mikuž.
V popoldanski, finalni del so se uvrstili: Erik, Jaka, Anže, Timotej in Jan.
Med prve tri v svoji kategoriji pa:
Jaka Fidel - 1. v kategoriji od 15. do vključno 18. leta
Erik Šavron - 2. v kategoriji od 19. Leta dalje
Timotej Mikuž – 2. v kategoriji do vključno 10. Leta starosti
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Jan Novak - 3. v kategoriji do vključno 10 leta starosti
Vsem fantom iskrene čestitke!

Tekmovanje harmonikarjev Peter Klepec 2012
Osilnica, 30.6.2012

Vročo soboto je v Osilnici v okolici Kočevja potekalo
že 3 tekmovanje harmonikarjev za pokal
Petra Klepca 2012. Tekmovanja se je udeležilo
kar 24 tekmovalcev iz cele Slovenije, katere je
Jan med nastopom

ocenjevala 3 članska strokovna komisija. Udeležili
so se ga tudi 4 člani kraške harmonike.

Erik med nastopom

V prvi starostni skupini do 12 let je nastopal Jan
Novak. Drugo starostno skupino od 13 do 18 let sta
zastopala Matej Markeljc in Matija Markeljc.
Matija je osvojil 1. mesto.
V zadnji skupini od 18 do 99 let pa je naše društvo
Matija med nastopom

zastopal Erik Šavron, ki je osvojil 1. mesto v

Dobitniki priznanj in nagrad

skupini in naslov ABSOLUTNEGA
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skupini in naslov ABSOLUTNEGA
ZMAGOVALCA za pokal Petra Klepca 2012.

Matej med nastopom

Sobrače 2012
Sobrače, 23.6.2012

V soboto, 23.6.2012 je potekalo tekmovanje v Sobračah, katerega smo se
udeležili Matija in Matej Markeljc ter Erik Šavron.
Matej je v kategoriji od 13 do 18 let osvojil tretje mesto, Matija pa prvo.
Erik je v svoji starostni skupini (19-25 let) osvojil prvo mesto.

Radeče 2012
Radeče, 24.6.2012

V nedeljo 24.6.2012 je potekalo v Radečah tekmovanje, katerega so se udeležili
Matija in Matej Markeljc ter Miha Grmek Seražin.
Dosegli so lepe uspehe in sicer:
Matija: 1. mesto v kategoriji od 15-25 let,
Miha: 2. mesto v kategoriji od 10-15 let.
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Jezersko 2012
Jezersko, 24.6.2012

V nedeljo, 24.6.2012 je bilo
tekmovanje na Jezerskem,
katerega so se udeležili Matej in
Matija Markeljc ter Erik Šavron.
Matija je dosegel 2. mesto v
Erik med nastopom

kategoriji od 15-25 let, Erik pa 1.

Erik in Matija z prijateljem Domnom Trobišem

mesto v kategoriji od 15-25 let.

Senica pri Medvodah 2012
Senica pri Medvodah, 24.6.2012

Prav tako v nedeljo 24.6.2012 je bilo tekmovanje tudi v Senici pri Medvodah.
Matija je dosegel 1. mesto v kategoriji od 10-18 let , Erik pa 1. mesto v
kategoriji od 19-25 let in po ocenah strokovne komisije postal tudi ABSOLUTNI
ZMAGOVALEC tekmovanja.

Senica pri Medvodah

Pameče 2012
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Pameče, 25.6.2012

V ponedeljek 25.6.2012 se je odvijalo tekmovanje v Pamečah. Matija je dosegel 2.
mesto v kategoriji od 15-25 let, Erik pa 1. mesto v kategoriji od 15-25 let in naziv
absolutni zmagovalec, za svoj nastop pa je prejel kar 99.66 točk od 100 možnih.
Matej je bil po točkah prvi v svoji kategoriji, a je zaradi neigranja obvezne skladbe
priznanje dobil drugi tekmovalec.
Erik s podeljenimi priznanji

Tekmovanje harmonikarjev Raka 2012
V soboto 9.6.12 je TD Lovrenc Raka prirejalo tekmovanje harmonikarjev, katerega sta se
udeležila: Erik Šavron in Jan Novak, kateri je prejel 1. nagrado v kat. do 12 let.

Erik in Jan

4. Mednarodno tekmovanje za pokal Kranja in 21. Gorenjsko prvenstvo
harmonikarjev
Besnica, 3.6.2012

V nedeljo 3.6.2012 je v Besnici potekalo tekmovanje v
igranju na diatonično harmoniko, ki je bilo hkrati tudi
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izbirno tekmovanje za Zlato harmoniko Ljubečne.
Nagrada za 1. mesto v kategoriji

Nastopilo je kar 61 tekmovalcev iz cele Slovenije.
Tekmovanje je bilo razdeljeno v 5 starostnih skupin in
skupino gostov, kjer je nastopil tudi naš član društva
Erik Šavron, ki se je uvrstil v polfinale 32. Zlate
harmonike Ljubečne, osvojil pa je tudi 1. mesto v
svoji skupini in hkrati postal tudi ABSOLUTNI

Erik med prevzemom glavne nagrade

ZMAGOVALEC 4. Mednarodnega tekmovanja
za pokal Kranja. Gorenjski prvak za leto 2012 pa je
postal Gašper Seljak ki je poleg naslova Gorenjskega
prvaka osvojil tudi 2. mesto v skupni konkurenci.
Zmagovalka občinstva je postala Anja Koračin, ki je
hkrati osvojila tudi 3. mesto v skupni konkurenci. Po

Najboljši trije na tekmovanju (Anja
Koračin z leve in Gašper Seljak z
desne)

tekmovanju je za zabavo poskrbel ansambel Štima.
Eriku iskrene čestitke in še veliko uspehov!

Srečanje ljubiteljev harmonike
Zgonik, 3. Junij 2012

Občina Zgonik je letos prvič, ob priložnosti 48. razstave vin, priredila 1.
Srečanje ljubiteljev harmonike. Srečanje je bilo namenjeno harmonikarjem s
klavirsko in diatonično harmoniko. Vsak udeleženec se je predstavil z dvema
skladbama. Nastope je spremljala tri članska komisija, ki je v vsaki starostni
skupini izbrala zmagovalca. Vsak nagrajenec se je na večernem podeljevanju
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nagrad občinstvu predstavil s po eno skladbo.
Harmonikarji so bili razporejeni v tri starostne skupine v katerih so komisijo
najbolj prepričali:
- Baby: do 10 let – Matej Emili
- Junior: do 15 let – Miha Grmek Seražin
- Adult: nad 15 let – Manuel Emili
Hvala organizatorjem za prijetno, domače druženje in upajmo, da se
naslednje leto srečamo v še večjem številu.

8. mednarodno tekmovanje harmonikarjev
Beltinci, 10. 13. Maj 2012

Društvo harmonikarjev Murska Sobota in GŠ Beltinci sta od 10. – 13. Maja
2012 v Beltincih organizirala že 8. mednarodno tekmovanje harmonikarjev.
Letos so se ga udeležili trije člani društva Kraška harmonika in ponovno
uspešno zastopali naše barve. V disciplini diatonična harmonika so se
predstavili Erik Šavron, Miha Grmek Seražin in Jan Novak.
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Dosegli so naslednje rezultate:
- Erik Šavron – 97,67 točk in zlato priznanje
- Miha Grmek Seražin – 96,33 točk in zlato priznanje
- Jan Novak – 84,67 točk in bronasto priznanje

5. tekmovanje harmonikarjev za pokal »Zlate Žabice 2012«
Blatna Brezovica, 19. Maj 2012

V okviru prireditve Marostarska noč je v Blatni Brezovici pri Vrhniki
potekalo 5. tekmovanje harmonikarjev za Zlato Žabico. Udeleženci so
tekmovali v dveh kategorijah:
- do 16 let: Matej Markeljc, Blaž Drofenik, Jan Novak in Miha
Grmek Seražin
- do 30 let: Erik Šavron in Matija Markeljc
Erik Šavron je zasedel 1. mesto, Matija Markeljc pa 2. mesto.

Predizbora harmonikarjev za 12. Tekmovanje harmonikarjev z
diatonično harmoniko »POHORSKA COKLA«
Frankolovo, 27. maj 2012 in Zreče, 2. junij 2012

Predizbori za že 12. Tekmovanje harmonikarjev »Pohorska cokla« so tudi letos v
polnem teku.
Predizbora v Frankolovem sta se udeležila Erik Šavron in Miha Grmek
Seražin, v Zrečah pa Anže Počkar. Vsi trije fantje so svoje nastope odlično
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opravili in se kvalificirali v polfinale, ki bo konec julija na Rogli. Člani društva
Talon so Miha Grmeka Seražina nagradili še z naslovom »najboljšega godca na
tekmovanju na Frankolovem 2012«.
Fantom čestitamo in držimo pesti v polfinalu!

Tekmovanje za pokal ROSA Vrhnika
Vrhnika, 12.05.2012

V soboto je v okviru odprtih vrat potekalo na Vrhniki tekmovanje za pokal
ROSA. Udeležili so se ga trije člani društva: Erik Šavron, Blaž Drofenik in
Timotej Mikuž. Harmonikarje je ocenjevala šestčlanska strokovna komisija.
Timotej Mikuž je dosegel 2.mesto v kategoriji do 13 let.
Čestitke!
Timotej in Boštjan Romih

Tekmovanje harmonikarjev Muta 2012
Muta, 13.5.2012

V nedeljo 13. maja 2012, je potekalo že 3 tekmovanje na diatonični harmoniki za
pokal Mute. Tekmovanje je potekalo v 4 starostnih skupinah in sicer: do 12 let,
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od 12 do 15 let, 15 do 18 let in nad 18 let. Tekmovanja sta se udeležila 2 člana
kraške harmonike in dosegla odlične rezultate. ERIK ŠAVRON je osvojil 1.
mesto v kategoriji nad 18 let, MATIJA MARKELJC je osvojil 1. mesto v
kategoriji od 15 do 18 let in je hkrati postal tudi ABSOLUTNI ZMAGOVALEC
tekmovanja ter je prejel predhodni pokal.
Fantoma iskrene čestitke in še veliko uspehov!

Matija in Erik po podelitvi

11. tekmovanje harmonikarjev za pokal Škocjana
Škocjan na Dolenjskem, 21. April 2012

Leto je na okoli in v Turističnem društvu Škocjan na Dolenjskem so že enajsto
leto zapored privabili harmonikarje iz vse Slovenije na tekmovanje
harmonikarjev za pokal Škocjana.
Harmonikarji so se pomerili v petih starostnih kategorijah. V štirih od kategorij
so nastopili tudi člani našega društva in si priigrali odlične rezultate. Erik
Šavron – 1. mesto v IV. kategoriji in 3. mesto v skupni konkurenci, Miha
Grmek Seražin – 1. mesto v II. kategoriji, Timotej Mikuž – 1. mesto v I.
kategoriji in 2. mesto v skupni konkurenci.

6. tekmovanje za pokal Zg. Savinjske doline
Nazarje, 1. april 2012
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Letos, prav na dan šaljivcev, so se naši fantje že petič zapovrstjo udeležili
Tekmovanja za pokal Zg. Savinjske doline. Že šesto leto ga uspešno organizirata
Glasbeni delavnici Andreja Raka in Primoža Zvira, priznanih harmonikarjev in
mentorjev prenekateremu mlademu harmonikarju s Štajerske.
V konkurenci 47 tekmovalcev, ki so se prek treh predizborov uspeli uvrstiti v
finalno tekmovanje, so nastopili štirje člani društva in dosegli naslednje
rezultate:
ERIK ŠAVRON – zlata plaketa, 1. mesto v kat. nad 16 let
BLAŽ DROFENIK - srebrna plaketa (12 – 15 let)
MIHA GRMEK SERAŽIN – zlata plaketa, 1. mesto v kat. do 12 let
JAN NOVAK – bronasta plaketa (do 12 let)

ERIK ŠAVRON je po ocenah strokovne komisije postal tudi absolutni zmagovalec.
Iskrene čestitke!!!

Nekateri uspehi naših članov iz starejših arhivov...
uspehi2011-12.pdf
Download File

uspehi2010.pdf
Download File
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