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Zanimivosti 2022 

 
Društvo Kraška harmonika na drsališču v Sežani, 
28.12.2022 

 
...fotogalerija... 

 
 

Martinovanje DKH Vareje, 12.11.2022 
Skoraj že tradicionalno si naš orkester 
"privošči" Martinovanje in tudi 
letos smo se zbrali v soboto 
12.11.2022 v Varejah in malo 
praznovali. 
 
 
 
...fotogalerija... 

 

http://www.kraskaharmonika.si/22_dkh_sezana_drsalisce.html
http://www.kraskaharmonika.si/22_dkh_martinovo_vareje.html
http://www.kraskaharmonika.si/22_dkh_martinovo_vareje.html
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Kraški frajtonar Povir, 9.10.2022 
 

KRAŠKI FRAJTONAR 
OŽIVEL IN NAVDUŠIL 
OBČINSTVO 
POVIR - Kulturno društvo 
Kraška harmonika, ki 
uspešno deluje že od leta 
1986, že vrsto let organizira 
priljubljeno prireditev 
Kraški frajtonar. Tokrat se 
je  prireditev odvijala v 
obnovljenem zadružnem 
domu v Povirju. To je bila 
po besedah Franka Uršiča, 

ki že dve desetletji opravlja funkcijo  predsednika KS Povir, prva prireditev po 
dveh letih kulturnega mrtvila v domu, v obnovo katerega so vložili približno 450 
tisoč evrov, čaka pa jih še obnova poda. 
  Številne ljubitelje glasbe, med njimi tudi častnega člana Kraške harmonike prof. 
Zorana Lupinca in sežanskega župana Davida Škabarja je pozdravila letos 
izvoljena predsednica Kraške harmonike Petra Ružič Žvab, ki je nadomestila 
Danico Pavlič. Poudarila je, da društvo združuje člane vseh starosti in njihova 
uspešna tekmovanja, na katerih dosegajo zavidljive uspehe. Še posebej so ponosni 
na 20-članski harmonikarski orkester pod vodstvom Matica Štavarja. Tudi tokrat 
so člani orkestra poželi obilen aplavz, občinstvo pa ga je namenilo posameznikom 
od najmlajšega  komaj 6-letnega Aljaža Jelušiča do bolj izkušenih in spretnih s 
tem  priljubljenim ljudskim inštrumentom. Za glasbeni premor je poskrbel Boris 
Kuret iz Žirij ki je tudi zvest član harmonikarskega orkestra Kraške harmonike. 
Tokrat je zaigral na kitaro in zapel pesem Borisa Kopitarja Bo moj vnuk še pel 
slovenske pesmi. Občinstvo je razveselil tudi harmonikarji Grega Abram, Ruben 
Žvab in Maša Škvarča, ki se bodo v Mirni Peči potegovali na tekmovanju za 
nagrado Lojzeta Slaka.  Ob Abramu in Žvabu pa je v triju zaigral tudi David 
Križmančič. V začetku meseca je omenjeni trio na Muzikfeštu na Oktoberfeštu v 
Praprotu v Italiji osvojil 2. mesto občinstva in 1. mesto žirije. Razveseljivo je, da je 
v društvu veliko mladih, ki posegajo po vidnih nagradah v slovenskem prostoru in 
zunaj njega. Zahvalili so se tudi mladi napovedovalki Miheli Janežič in skoraj 
dvourni nastop zaključili s pesmima v Dolini tihi in Golica. Za smeh pa je 

http://www.kraskaharmonika.si/22_frajtonar_povir.html
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poskrbela dramska skupina TKŠD Urbanščica iz Vremske doline s skečem z 
naslovom Dežurna služba, ki ga je napisal Bojan Podgoršek, zaigrala pa sta ga 
Mirka Grabljevec in Miran Furlan. Na tradicionalnem Kraškem frajtonarju je bila 
prisotna tudi predsednica TKŠD Urbanščica Mirjam Frankovič Franetič, ki  ga že 
vrsto let vodi. Društvo si je ime nadelo po narcisah, ki jim v Vremski dolini, po 
kateri poteka tudi Brkinska sadna cesta, imenujejo urbanščice.  Kot je povedal 
častni član Kraške harmonike prof. Zoran Lupinc je zelo zadovoljen, da se je 
prireditve udeležilo veliko število mladih perspektivnih godcev. Nastopili so tudi 
njegovi učenci, ki jih je učil že pred več kot tremi desetletji in so v tem času dosegli 
zavidljive rezultate in uspehe. 
  Nastopajočim je čestital Franko Uršič in predal darilce predsednici Kraške 
harmonike Petri Ružič Žvab v želji, da mladi harmonikaši napredujejo in žanjejo 
uspehe na tekmovanjih. V društvu, ki šteje preko 100 članov, igrajo člani s Krasa, 
Brkinov in tudi s Traškega Krasa. Prireditev so sklenili s prijetnim druženjem ob 
prigrizku in dobri kapljici. 
Besedilo in foto:  Olga Knez 
...fotogalerija... 

 
 

Pomen železnice za vremsko dolino 
V dvorani Rudnik v Vremah je bila v 
petek, 30.9. 2022 ob 18. uri., razstava 
in prireditev na temo ” POMEN 
ŽELEZNICE ZA VREMSKO DOLINO”. 
V okviru dvournega programa je v 
polni dvorani potekal program, v 
katerem se je predvajal film, ki so ga 
pripravili v TKŠD Urbanščica. 
Nastopil je tudi naš član Ruben Žvab, 
ki je z zvoki harmonike popestil 
dogodek. 
 
  

 
 

http://www.kraskaharmonika.si/22_frajtonar_povir.html
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Druženje v Senožečah, 23.9.2022 
Pred kratkim smo se takole zbrali v 
Senožečah, lepo smo se imeli, malo 
zaigrali in se poveselili. Druženje je vedno 
najlepše, ko harmonike veselo zadonijo. 
Naš mentor Matic Štavar, Marino 
Železnik, Iva Guštin, Polona Ukmar, 
Grega Abram, Ruben Žvab, Zvezdan 
Sever, Vodopivec Peter, Boris Kuret, Ivan 
Čokelj, Boža Smerdel in predsednica 
društva Petra Ružič Žvab. 
fotogalerija... 

 
 
 

Nastop Lare Stopar na v Ilirski Bistrici, 9.9.2022 
Naša članica 
orkestra LARA 
STOPAR je 
9.9.2022 izvedla 
otvoritveni nastop s 
kromatično in 
diatonično 
harmoniko 
za otvoritev 
razstave za teden 
mobilnosti v Ilirski 
Bistrici v Domu na 
Vidmu. Ime 
razstave jr bilo:  

 
Zgodovina razvoja 
mobilnosti, organizator  
   

 
TIC Il. Bistrica, avtor 
razstave pa Aneja. 
   

 

http://www.kraskaharmonika.si/22_senozece_druzenje.html
http://www.kraskaharmonika.si/22_senozece_druzenje.html
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Praznik Občine Sežana 27.8.2022 
Zadnji teden v mesecu 
avgustu (27.8.2022) 
praznuje občina Sežana svoj 
praznik. Nad vremenom se 
letos res ne moremo 
pritoževati, ampak to vreme 
nam je zagodlo prav na 
občinski praznik, ravno ko 
smo končali postavljati našo 
stojnico. Nismo se pustili 
odgnati, ampak smo vedrili v 
bližnjme bifeju in čakali na 
sonce. Pri stojnici so naši 
člani orkestra veselo 

raztegovali meh, obiskovalci so z nami zapeli, nekateri pa tudi zaplesali. 
fotogalerija... 

 
 

50. Praznik terana in pršuta v Dutovljah, 14.8.2022 
Praznik terana in pršuta je 
letos (14.8.2022) obeležil 
50 letnico obstoja. Kanček 
mozaika tej prireditvi je 
prispevalo tudi naše 
društvo z orkestrom in 
ostalimi člani, ki so 
sodelovali v povorki in na 
prireditvenem prostoru. 
Nekaj ujetih utrinkov iz prireditve je ujetih v naši Fotogaleriji ... 

 
 

http://www.kraskaharmonika.si/22_sezana_obcinski.html
http://www.kraskaharmonika.si/22_dutovlje_ptp.html
http://www.kraskaharmonika.si/22_dutovlje_ptp.html
http://www.kraskaharmonika.si/22_sezana_obcinski.html
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Ekskurzija 18.6.2022 na Dolenjsko 
V soboto 18.6.2022 smo se člani 
KD Kraška harmonika odpravili 
na dolgo pričakovano ekskurzijo 
v Slakov muzej Mirna peč. 
Odhod iz Sežane je bil ob 8h,  v 
Postojni so se nam pridružili 
preostali člani in tako smo šli 
veselo naprej. Vseh skupaj nas je 
bilo 42. 
Na avtobusu nas je ves čas nas 
spremljalo veselo igranje 
harmonik, prvi postanek pa je 
bil na Dolenjski na Petrolu, kjer 

smo naredili dobro malico. Hvala našemu Primožu in Vladimiri za vse in za 
postrežbo. Predno smo se odpravili naprej, smo naredili tudi lepo skupinsko sliko. 
Ob 11h smo bili naročeni v Pavčkovem muzeju v Šentjuriju. Tam so nas lepo 
sprejeli, nam zaigrali ter zapeli ob kitari. Ga. Nives nam je povedala zgodbo o 
Tonetu Pavčku, pokazala nam je tudi cerkev sv. Jurija. Ogledali smo si še kratek 
film, potem pa so nam naši pridni člani zaigrali. 
Ob 13h smo bili naročeni v Slakovem muzeju v Mirni peči. Ko smo prispeli tja, so 
nas zelo prijazno sprejeli, kar je značilno za Dolenjsko. Gospa nam je povedala 
veliko zgodb o Lojzetu, po tem so imeli naši učenci od Matica zaključek šole in 
podelitev priznanj, ketera smo podelili 10 pridnim učencem. Po končani podelitvi 
so vsi člani orkestra zaigrali in smo vsi skupaj zapeli. Kmalu po 15h smo se 
poslovili v upanju, da se še kdaj vrnemo. 
Ob 15.30 smo imeli v hiši Cesar naročeno kosilo. Ker je blizu, smo šli kar peš. Spet 
lep sprejem in še boljše kosilo. Hvala g. Stankotu za vse dobrote, katere smo dobili. 
Namen tega izleta je bil, da se naše pridne učence nagradi, saj dosegajo lepe 
rezultate po tekmovanjih ter prejemajo priznanja in nagrade, kar je našemu 
društvu v ponos. Lepo je bilo tudi, ker so imeli zaključek šole v Slakovem muzeju. 
To jim bo ostalo v lepem spominu, kar so tudi potrdili. 
Kot predsednica sem si ves čas prizadevala za izpeljati tale izlet, kar mi je ob koncu 
mojega 5 letnega mandata tudi uspelo. 
  
Organizator izleta: Danica Pavlič, članica K.D.K.H. 
 
Foto galerija... 

http://www.kraskaharmonika.si/22_dolenjska.html
http://www.kraskaharmonika.si/22_dolenjska.html
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50. rojstni dan naše članice Barbare Seražin 
Vaje, nastopi, druženja - to je 
tisto najlepše, ko se sliši glas 
harmonik, ki nam napolni 
naša srca in polepša dan. 
Vsakega nastopa in povabila 
smo veseli. V sredo 29.6.2022 
smo bili povabjleni na 50 
rojstni dan naše članice 
Barbara Seražin v Veliko polje. 
Hvala za povabilo in 
pogostitev. 
Tudi tokratno druženje je bilo 
dodano med lepe spomine, ki 
ostanejo za vedno. 
 
Galerija... 

 
 

Čas počitnic - zadnja vaja v juniju 2022 
Člani orkestra Kraška 
harmonika Sežana smo 
se 28.6.2022  zbrali na 
redni torkovi vaji in še 
zadnjič zaigrali pred 
poletno pavzo. V veselem 
poletnem vzdušju med 
vajo, je sledilo prijetno 
presenečenje. 
Naša nova predsednica 
Petra Ružič Žvab nas je 
presenetila s picami... 

 
 

  

http://www.kraskaharmonika.si/22_barbarasera382in50.html
http://www.kraskaharmonika.si/22_barbarasera382in50.html
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Arhiv ... 
 

zanimivosti_2012-2014.pdf zanimivosti_2015.pdf zanimivosti_2016.pdf 
Prenesi datoteko Prenesi datoteko Prenesi datoteko 

zanimivosti_2017.pdf zanimivosti_2018.pdf zanimivosti_2019.pdf 
Prenesi datoteko Prenesi datoteko Prenesi datoteko 

zanimivosti_2020.pdf 
Prenesi datoteko 

zanimivosti_2021.pdf 
zanimivosti2021.pdf 

Prenesi datoteko 
 

   
 

 

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/zanimivosti_2012-2014.pdf
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/zanimivosti_2015.pdf
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/zanimivosti_2016.pdf
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/zanimivosti_2017.pdf
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/zanimivosti_2018.pdf
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/dkh_zanimivosti2019.pdf
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/zanimivosti2020.pdf
https://666782-985862878134710081.preview.editmysite.com/uploads/6/6/6/7/666782/zanimivosti2021.pdf
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