
 

Zanimivosti 
 

Prednovoletno srečanje 

Tudi letos smo se zbrali člani Kulturnega društva Kraška 

harmonika na prednovoletnem srečanju v Grahovem Brdu. Za 

dobro voljo sta poskrbela člana kraških komedijantov Bojan in 

Marko s komedijsko enodejanko Kamilice za novo leto, ter naš 

član Jan Novak s pripovedovanjem vicev. 

Da  glas harmonik ob dobri hrani in pijači ni manjkal, smo 

poskrbeli sami. Nekaj utrinkov lahko vidite na naši fotogaleriji 

in pa na Facebook strani. 

 

 

Marunada 2014 

 

http://www.kraskaharmonika.si/marunada-2014.html
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V nedeljo smo se podali na izlet v Lovran , kjer smo sodelovali v kulturnem programu na 

tradicionalni prireditvi MARUNADA. 

 

Kraška harmonika na otvoritvi info točke Tic Lokev 

  

V soboto 18.10 smo člani društva Kraška harmonika popestrili dogajanje ob kmečki tržnici in otvoritvi 

Tic-a Lokev. 

 

19. Kraški oktoberfešt Praprot 

  

Na letošnjem Oktoberfeštu v Praprotu smo nastopili z orkestrom Kraška harmonika. Poleg tega sta 

se predstavili tudi dve mladi harmonikašici Morena in Iva, ki sta z odličnim nastopom dodatno 

prispevali k predstavitvi našega društva. 
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Medkulturni dogodek v Sežani

8.10.2014 med 10. in 14. uro se je v Sežani 

odvijal medkulturni dogodek, ki so ga 

pripravila mentorice in udeleženke v 

projektu Aktiviraj se – bodi aktivna v slovenski 

družbi! Projekt sofinancirata Ministrstvo RS 

za notranje zadeve in Evropska unija iz 

Evropskega sklada za vključevanje 

državljanov tretjih držav. 

 

Gre za program, katerega namen je 

spodbujanje socialne vključenosti državljank 

tretjih držav na področju Sežane s poudarkom 

na vključevanju na trg dela. Na dogodku so 

udeleženke programa predstavile kulinariko 

držav, iz katerih izhajajo, na stojnicah pa so 

sodelovali pa so tudi :društvo Kraška 

harmonika, VDC Koper –enota Sežana, 

Ljudska univerza Sežana, Info točka za tujce, 

MC Podlaga, Kosovelova knjižnica  Sežana. 

Projekt izvaja Ljudska univerza Nova Gorica. 
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Fish piknik 
 

V nedeljo, 28.9.2014 smo doživeli eno zelo prijetno 

druženje na ladji ob dobri hrani, pijači in glasbi. Sklenili 

smo, da je taka doživetja potrebno še ponoviti. 

Sledite našim novicam na spletu in naši facebook strani! 

 

 

 

 

 

Kraški Frajtonar 2014 
 

V začetku septembra smo na Grižah organizirali že 

tradicionalni "Kraški frajtonar". Ta poteka vsako leto v 

okviru prireditev praznika Občine Sežana in je vedno 

lepo obiskan ter poln zvokov nam priljubljenih 

harmonik. Tako je bilo tudi letos. 

Ob tej priliki se še enkrat zahvaljujemo vsem članom, ki 

pomagate z igranjem širiti prepoznavnost društva, 

harmonike in s tem tudi delček naše kulture. 

Odbor društva 

 



Glas harmonike Domjo (Dolina pri Trstu) 

 

Prvega maja se je pri Domju (Dolina pri Trstu) odvijalo jubilejno 30. 

srečanje godcev diatonične harmonike "Glas harmonike". Nastopili so tudi člani 

društva Kraška harmonika in sicer Matej Emili, Morena Lanza , Tinkara Stanonik, Erik Štoka Kralj in 

Erik Šavron. Vsak je zaigral posamezno, Morena in Tinkara ter Erik Šavron in Valentina pa še kot duo. 

V veselje organizatorjev in sicer kulturnega društva Fran Venturini je bilo dejstvo, da so pred 

tridesetimi leti na prvem srečanju leta 1984 nastopali v glavnem starejši godci, danes pa nastopajo 

večinoma zelo mladi. Kot zanimivost omenimo, da je na prvem srečanju leta 1984 nastopil naš 

profesor Zoran Lupinc, danes pa predvsem njegovi gojenci in gojenci le teh. 

 

Orkester Kraška harmonika 

  
Nastop orkestra v domu upokojencev Sežana                                                        Vaje orkestra 

Sežana, 12.2.2014 

Orkester društva Kraška harmonika je nastopal v sežanskem domu upokojencev v počastitev kulturnega 

praznika. 
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Da člani orkestra z rednimi vajami vsako 1. in 3. sredo v mesecu dobro delajo, je potrdil bučen aplavz 

udeležencev... 

 

 

... 

Dobrodelni koncert Trst 

 

22. septembra 2013 je tržaška Zdravniška Zbornica organizirala dobrodelni koncert v gledališču Bobbio v Trstu za 

ostarele, na katerem sta sodelovala tudi člana KD Kraške harmonike Anže Počkar in Miha Seražin Grmek ter prof. Zoran 

Lupinc, prof. Igor Starc, prof. Peter Filipčič in prof. Andrejka Možina.  

 

Odveč je reči, da je bila s temi izvajalci izvedba vrhunska in seveda uspešen koncert. 

 

Čestitke vsem! 

Harmonike ob Blejskem jezeru 
 

Ne dolgo po uspešnem izletu, kjer smo bili v družbi slovenskih izdelovalcev harmonik, se je v društvu 

na predlog nekaterih članov porodila ideja o novem izletu, in sicer obisk prvega poletnega srečanja 

"Harmonike ob Blejskem jezeru". Organizacija izleta je pod taktirko našega predsednika in nekaterih 

požrtvovalnih članov stekla kot po maslu. Tako smo v nedeljo, 21.7.2013kljub jutranjim ploham, 

veselo krenili proti Bledu, kjer nas je pričakalo prelepo sončno vreme. 
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Okoli 10h smo prispeli na Bled. Sprejelo nas je odlično 

spremljevalno osebje organizatorja. Po navodilih smo se 

glede na uglasitev harmonik razporedili po v naprej 

določenih lokacijah ob Blejskem jezeru. Med čakanjem 

samega dogodka smo si seveda privoščili pijačo in oddih 

v družbi harmonik. Ob 12h smo bili tako vsi udeleženci  

razporejeni okoli jezera in skupaj smo zaigrali tisto 

znano "Otoček sredi jezera". Ker je vse skupaj hitro minilo, in ker ob tako velikem številu izvajalcev 

skladbica ni prišla preveč do izraza, smo kot društvo nato urezali kar še nekaj svojih. Po tem dogodku 

smo se vsi skupaj nekoliko okrepčali in odpočili. Sledila je še povorka vseh udeležencev in podelitev 

različnih nagrad ter seveda podelitev harmonike izžrebanemu srečnežu. Sreča nam pri žrebu ni bila 

naklonjena zato smo se na povabilo našega vodiča raje odpravili na zasluženo znano blejsko kremno 

rezino (kremšnito) v gostilno Murka. Zelo smo bili presenečeni, saj so nas v gostilni lepo sprejeli in 

seveda počastili z njihovimi dobrotami za kar smo jim zelo hvaležni. V zahvalo smo seveda raztegnili 

svoje mehe. Dan se je počasi iztekal zato smo se odpravili proti domu. Po poti smo se nenačrtovano 

ustavili še na pijači pri že poznanih "kovačih", kjer smo poleg melodij iz naših harmonik tudi skupaj 

zapeli in lepo zaključili naš dan.   

 

Želja organizatorja je bila zbrati ob jezeru 1000 harmonik, vendar se jih je zbralo nekoliko manj, a je 

prireditev kljub temu uspela in lahko samo upamo, da se prihodnje leto spet dobimo na 

Bledu. GALERIJA SLIK 

 

V družbi slovenskih izdelovalcev harmonik 
 

Ko smo se, pred natanko letom dni, 

člani društva Kraška harmonika, polni 

vtisov vračali iz izleta v Castelfidardu 

(Italija), smo že snovali načrte za 

letošnji izlet. Če smo se lani odpravili 

http://www.kraskaharmonika.si/bled.html


raziskovati kraj, ki slovi kot svetovna zibelka izdelovanja harmonik, se je v letošnjem letu porodila 

ideja, da dan namenimo spoznavanju izdelovalcev harmonik v Sloveniji. Pri nas je diatonična 

harmonika zelo priljubljena. Posledično imamo tudi veliko izdelovalcev harmonik, več kot 60 jih je. 

Nekateri se s to obrtjo ukvarjajo ljubiteljsko, drugim predstavlja vir preživetja. Večina izdelovalcev je v 

vzhodnem delu Slovenije zato smo se, po vnaprejšnjem dogovoru s podjetji SKZ Alpen d.o.o. in 

Harmonike Munda s.p., letos odpravili na Štajersko.  

Polni pričakovanj smo, v zgodnjem junijskem jutru, do zadnjega prostega mesta, napolnili avtobus in 

krenili na pot. Po obveznem postanku za kavo in krof na Trojanah, so nam že zgodaj dopoldan odprli 

svoja vrata v podjetju SKZ Alpen d.o.o., kjer diatonične harmonike izdelujejo od leta 2001. V podjetju 

celoten proces izdelave opravijo sami. Od nabave in razreza lesa iz katerega izdelajo lesene dele 

harmonike, do izdelave mehanike, meha in zaključnega sestavljanja, uglaševanja ter okrasitve 

inštrumenta. Prenekateri izmed nas je prvič imel priložnost neposredno spremljati izdelavo 

harmonike. Zanimanje je bilo veliko, vprašanja so se porajala druga za drugim in prav nobeno ni 

ostalo brez odgovora prijaznih gostiteljev. Seveda so nas srbeli prsti in ni šlo brez preizkušanja že 

izdelanih harmonik.  Zven slovenskih narodno zabavnih viž je bilo slišati precej daleč. In kot se za 

Štajerce spodobi, so gostitelji poskrbeli, da nismo šli ne lačni in ne žejni »od njihove hiše«.  

Mudilo se nam je že k naslednjemu izdelovalcu harmonik. Gospod Zlatko Munda, direktor podjetja 

Harmonike Munda s.p., nam je prijazno prišel naproti. Vodil nas je po vijugasti cesti, ki se je čarobno 

vila med slikovitimi štajerskimi griči zasajenimi z vinsko trto. Na griču, z razgledom po čudoviti okolici, 

sredi vasi Prerad, nas je g. Munda sprejel na svojem domu, kjer je tudi podjetje z moderno delavnico. 

Če ste si mislili, da v podjetju Harmonike Munda s.p. ves svoj čas in energijo vlagajo v izdelovanje 

harmonik, ste imeli prav. Prav imate tudi, če menite, da veliko svojega časa in truda namenijo razvoju 

diatonične harmonike. In  ne samo to, razvijajo in izdelujejo še kitare, dogovorite pa se lahko tudi za 

orgle. Prav v času našega obiska je v njihovi delavnici nastajala tako diatonična harmonika kot tudi 

kitara za kupca s Primorske.  S predanostjo in zanosom nam je g. Munda predstavil postopek izdelave 

harmonike. Tako, kot to lahko stori samo človek, ki goji neskončno ljubezen do glasbe. Človek s 

pretanjenim občutkom za melodijo. Za g. Zlatka Mundo lahko rečemo, da našteto nosi v sebi.   

Ko smo že mislili, da smo si podjetje in njihovo ponudbo ogledali v celoti, nas je čakalo presenečenje. 

Prav gotovo tudi vi niste vedeli, da so v družini Munda tudi odlični vinarji. Degustacija Štajerskih vin, 

za katere smo si bili edini, da se odlično priležejo tudi h Kraškemu pršutu, brez česar Kraševci ne 



gremo nikoli nikamor, nam je dala novih moči. Raztegnili smo svoje »frajton'rce« in igrali, da smo 

skoraj pozabili, da nas že pričakujejo na Ptujskem gradu. Vsa zahvala gre spretnemu šoferju avtobusa, 

da smo še ujeli obratovalni čas gradu. Še dobro, da nam je uspelo, saj je grad prava poslastica za 

zgodovinske in etnografske sladokusce. Kulinarični sladokusci pa smo prišli »na svoj račun« v gostilni 

Slovenski hram, v Slovenji vasi, kjer so nas pogostili z okusnimi domačimi jedmi.  Ob sladici z okusom 

narodno zabavne glasbe smo sklenili naš letošnji izlet.  

…. Ob letu osorej se ponovno dobimo…. Na avtobusu ….. Le kam nas bo peljala cesta?   

 

GALERIJA SLIK 

 

Srečanje ljubiteljev harmonike Zgonik 2013 
 

Zgonik 2.6.2013 

Občina Zgonik je v okviru 49.razstave vin ,priredila tudi 

srečanje ljubiteljev harmonike. 

Harmonikarji so nastopili v treh starostnih kategorijah. Srečanje, 

katero je bilo netekmovalne oz. ljubiteljske narave je kljub temu 

ocenjevala  tri članska komisija in ocenila nastopajoče. 

Iz našega društva so se  srečanja udeležili  trije člani: 

Bortolato Tilen, Emili Matej in Novak Jan. 

Vabljeni za  prihodnje leto v še večjem številu. 

 

http://www.kraskaharmonika.si/izlet2013.html


Srečanje harmonikarjev na Prazniku artičok v Strunjanu 

26.5.2013 
 

TD Solinar je priredilo srečanje harmonikarjev, 

katerega sta se udeležila  člana našega 

društva: Jan Novak in Erik Šavron. 

Erik je tudi prejel plaketo  kot najbolj perspektiven 

harmonikar. 

 

 

Glas harmonike Domjo 

 

Prvega maja je v Domju potekalo mednarodno 

prijateljsko srečanje godcev diatonične harmonike GLAS 

HARMONIKE, na katerem sta zaigrala tudi naša člana 

Morena Lanza, ki je imela svoj krstni nastop in Erik 

Šavron. Srečanje je bilo netekmovalnega značaja, 

nagrajeni pa so bili najmlajši in najstarejši godec. 

Morena je zato odnesla priznanje in  nagrado kot 

najmlajši godec srečanja. Predstavila je dve pesmici in 

sicer Tržaški marš in Hišca ob cest'stoji...za kar gredo 

zahvale našemu Zoranu in društvu Kraška harmonika! 

Nastopilo je približno 40 harmonikarjev iz Italije, 

Slovenije in Hrvaške posamezno in otroški orkester 

harmonik Nika Polesa. 

Moreni želimo še veliko uspehov in lepih trenutkov ob 

igranju na ta čudoviti inštrument! 
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Novoletno srečanje društva Kraška harmonika 
 

V petek, 14. decembra 2012, smo se člani društva Kraška 

harmonika zbrali na novoletnem srečanju na kmetiji Šušč 

v Grahovem Brdu. Da bi ne bila to le gola novoletna 

zabava, smo se v odboru odločili, da druženje članov 

malce popestrimo in v ta namen pripravili tudi krajši 

izobraževalno-kulturni program. V izobraževalnem delu 

se nam je predstavil znani harmonikar in izdelovalec 

harmonik Aleks Rutar iz Sela.  

 

Že kot majhen deček je Aleks pomagal očetu pri izdelovanju harmonik. Njegovi začetki so bili čisto 

vajeniški – vsak dan je bilo potrebno kaj očistiti ali kaj pomesti, v času počitnic pa je delal tudi druga 

»večja« dela: brusil les, razne lesene koščke in dele harmonike, čistil posamezne dele harmonik, lepil 

filce, usnje, »štancal« kovinske okraske za harmonike idr. Po končani srednji lesarski šoli je začel delati 

doma pri očetu, kmalu pa se je še dodatno naučil uglaševat harmonike in tako so še to 

najpomembnejšo zadevo pri harmoniki začeli delati sami doma. Nekaj njihovih lepotic je pripeljal s 

seboj in smo jih lahko preizkusili. 

 

V nadaljevanju smo ga spoznali tudi kot harmonikarja. Že od mladih let si je z nastopanjem po raznih 

tekmovanjih nabiral številne nagrade in priznanja, posebej je poznan z igranjem v duetu z Dejanom 

Rajem, s katerim sta dosegla kar nekaj uspehov, leta 1997 sta izdala tudi kaseto in CD. Priredbe vseh 

pesmi jima je pripravil prof. Zoran Lupinc.  

 

Po Aleksovi predstavitvi je sledila večerja, po večerji pa drugi del programa, v katerem so se nam 

predstavili člani društva, ki uspešno predstavljajo naše društvo na različnih srečanjih in tekmovanjih 

po Sloveniji in tujini. Žal se vsi ti člani srečanja niso udeležili, zato so se predstavili le tisti, ki so tu bili: 

Erik Šavron, Jan Novak, Miha Grmek Seražin in Anže Počkar. Fantje so na koncu zaigrali eno skupaj, 

Miha in Anže sta se prestavila tudi v duetu. Tako je bilo uradnega dela srečanja konec, sledilo je še 

sproščeno druženje, kjer so harmonike zapele tudi izpod rok ostalih članov društva. 



 

Program je povezovala Tina Počkar. Z lepimi željami za prihodnje leto smo člani društva tako zaključili 

še zadnjega od skupnih druženj v letu 2012. 

 

Izlet - Marunada 2012 
 

V prelepih istrskih vasicah Lovran, Dobreć in Liganj se je v 

času od 12. do 28. oktobra odvijala že 39. Marunada, 

prireditev posvečena kostanju. Skoraj cel mesec je tu vse 

živo, precej je športnih in zabavnih prireditev ter 

kulinaričnih užitkov na temo Marron. Lepo jesensko 

nedeljo, dne 21. oktobra, smo se tja odpravili tudi člani 

društva Kraška harmonika. Odzvali smo se prijetnemu 

povabilu KD iz Dobreća, kraja od koder prihaja naš član Moreno Negrić. 

 

Po ugotovitvi 100% prisotnosti prijavljenih, smo se ob 9.00 podali na pot iz Sežane proti Hrvaški. Prvi 

prijetni postanek je bil že takoj po prečkanju državne meje, točneje v Rupi v Gostilni pri Rozaliji na 

obvezni jutranji kavi. Bili smo lepo in prisrčno sprejeti, v zahvalo smo zaigrali kot mi znamo in 

nadaljevali pot proti morju. Med postankom za malico smo poskrbeli za popolno uglasitev  

instrumentov in kmalu pot nadaljevali proti cilju, vasici Dobreć, ki je kar precej visoko nad morjem. Tu 

nas je pričakal naš Moreno, sledil je prijeten sprejem. Popoldanski program se je pričel z  polurnih 

nastopom naših članov, kjer smo predstavili društvo in občino Sežana.  Obiskovalci so bili nadvse 

navdušeni nad nastopom, celo zaplesali so. Sledilo je prijetno druženje in izmenjava izkušenj, igranju 

naših članov so se pridružili tudi domačini, ki prav tako zelo dobro obvladajo igranje na ta instrument. 

 

Polni lepih vtisov smo se v poznih popoldanskih urah morali odpraviti na pot proti domu. Morenu, 

njegovim domačim in sovaščanom iskrena hvala za povabilo, lep sprejem, prijetno druženje in top 

pogostitev. Želimo jim še veliko uspešnih Marunad v prihodnje. 

 

Več fotografij si poglejte v Galeriji slik. 

http://www.kraskaharmonika.si/galerija-slik.html


 

Srečanje harmonikarjev v Strunjanu na prazniku kakijev 
 

 

Turistično društvo Strunjan je v nedeljo 11.11.2012 priredilo 

srečanje harmonikarjev, katerega sta se udeležila Erik Šavron in 

Jan Novak. 

 

 

 

 

 

 

Srečanje harmonikašev Martinov godec 
 

V nedeljo 4.11.2012 je bilo v Kopru v šotoru pred Vinakoper 

1.srečanje harmonikarjev. 

Iz našega društva se je prireditve udeležil Jan Novak. 

 

 

 

 

 

 



»Kdo to tam igra?« . . .  na Otlici 

Otlica, 27.oktober 2012 

Že peto leto zapored, so se letos, na povabilo Turističnega 

društva OKNO, na Otlici zbrali harmonikarji z Gore in bližnje 

okolice. Organizatorji nas vsako leto presenetijo z zanimivim 

programom. Njihovih idej in kreativnosti kar ni videti konca. 

Letos so nas z igro »Kdo to tam igra?« s prav posebnim avtobusom »popeljali« od kraja do kraja, kjer 

živijo nastopajoči harmonikarji.  Hudomušni potniki in šofer, ki je zbijal šale kot za stavo, so poskrbeli, 

da smo gledalci pokali od smeha. Na avtobusnih postajah, v svojih domačih krajih, pa so harmonikarji 

ponudili dobro glasbo, vesele zvoke harmonike, ki so držale gledalce v dvorani v stalni pozornosti. 

Med člani našega društva so se letos srečanja udeležili Timotej Mikuž, Anže Počkar in Miha Grmek 

Seražin. Predstavili so se vsak s po dvema pesmima, Miha in Anže pa še v duetu s skladbo »Puzzle«.      

Večer se je nadaljeval s skupnim druženjem in pogostitvijo. Vzdušje je bilo enkratno, sproščeno, 

domače in prijateljsko. Dobrega razpoloženja ni moglo pokvariti niti nepredvidljivo vreme, ki je 

obljubljalo nevihte in celo sneg. 

Prireditev je od organizatorjev nedvomno terjala dolge ure priprav, vaj, usklajevanja… veliko truda 

vsakega posameznika in cele ekipe skupaj; pozitiven pristop, srčnost, medsebojno povezanost, 

naklonjenost in spoštovanje. Ekipa, ki je organizirala ta večer, ima to in še veliko več. Je neustrašna in 

hrabra. In ker pravijo, da »sreča spremlja hrabre«, verjamemo, da je pred njimi  še veliko uspešnih 

prireditev. Kot je bila ta, ko smo odhajali polni energije, obogateni s preprosto prisrčnostjo in 

dobronamernostjo. 

 

Hvala vam, dragi prijatelji, za ta večer. 

Radi se bomo vračali v vašo družbo.  

 



 

 

Mednarodni dan starejših v domu upokojencev Sežana 

 

Med zaključnim nastopom 

1.oktober 2012 

Združeni narodi so leta 1990 razglasili 1. oktober za mednarodni dan starejših z namenom širjenja 

skrbi in spoštovanja do starejših. Letos je tudi Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med 

generacijami. V smislu medgeneracijskega sodelovanja smo se člani Društva odzvali povabilu Doma 

upokojencev Sežana in starostnikom ob Mednarodnem letu starejših pripravili zabavno popoldne.  

V večnamenskem prostoru, ki se je kopal v popoldanskem soncu, so nas stanovalci že nestrpno 

pričakovali. V želji, da bi lahko prisluhnili domačim vižam in tudi kakšno skupaj zapeli, se jih je zbralo 

prav lepo število. Sprejeli so nas s toplimi pogledi, polnimi pričakovanj in gromkim aplavzom. Povezala 

nas je glasba, ki je zadonela izpod spretnih prstov naših članov. Prav kmalu smo tudi skupaj zapeli. 

Seveda ni manjkala Slakova »V dolini tihi«, pa »Čebelar«… Čas pa je neusmiljeno bežal in srečanje se 

je zdelo kar prekratko. Naenkrat je bil čas za slovo, saj veste, za Avsenikovo »Na Golici«.    

Hvala kolektivu DU Sežana za povabilo in hvala stanovalcem za prisrčno druženje.  

 

Z veseljem bomo spet prišli v vašo sredino! 
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»Kraška harmonika« na strokovni ekskurziji  v Castelfidardu 

 

Med člani Društva Kraška harmonika je že dolgo klila želja po obiskuCastelfidarda, mesta, ki 

predstavlja zibelko izdelovanja harmonik. Želja po nadgrajevanju poznavanja inštrumenta pa 

tudi igranja nanj, nas je člane nagovarjala k obisku slikovitega italijanskega mesta Castelfidardo, kjer 

se je pred več kot 200 leti začela zgodba izdelovanja harmonik. Mesto velja za svetovni center 

proizvajalcev harmonik. 

Tako smo se polni pričakovanj  v četrtek, 14.6.2012, v poznih večernih urah, odpravili z avtobusom iz 

Sežane in po nočni vožnji prispeli na zastavljeni cilj. Vstajal je petek. Dan je bil namenjen ogledu 

tovarn, v katerih izdelujejo harmonike oziroma njihove dele.  

Zjutraj so nas prijazno sprejeli v podjetju harmonik »BELTUNA«. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 

1982 in od takrat se je nenehno razvijalo. Od začetka se ustanovitelji zavzemajo zagotavljati visoko 

kakovost proizvodov, ki jih spremljajo pomembne tehnološke inovacije. Z več kot 40 zaposlenimi in s 

pomočjo sodobnih industrijskih tehnologij nastajajo edinstveni instrumenti. Predstavniki podjetja so 

bili svojo zgodbo pripravljeni deliti z nami. Ogledali smo si lahko nastajanje harmonike, od izdelave 

lesenega ohišja preko izjemno številnih drobnih faz proizvodnje, zaščite lesa, montaže, uglaševanja, 

lakiranja, itd. do končnega izdelka; inštrumenta, ki je dokončan po željah in potrebah naročnika. 

Izvedeli smo, da je harmonika sestavljena iz najmanj 3000, pa tudi do 10000 delov. Odvisno je od 

modela harmonike in potreb naročnika. Seveda imajo kar nekaj modelov, ki smo jih po ogledu 

proizvodnje lahko tudi preizkusili in se sami prepričali o kvaliteti. Bili smo navdušeni.  Verjetno ni 

naključje, da je njihov slogan »Čustva in harmonike«. 

Z ogledom smo nadaljevali v le nekaj deset metrov oddaljenem podjetju v katerem izdelujejo izključno 

lesene notranje dele harmonik - glasovnice. Kljub temu, da v podjetju nismo bili v naprej dogovorjeni 

za obisk, si je prijazni lastnik vzel čas in nam z veseljem razkazal proizvodnjo. V podjetju se zavzemajo 



za uporabo naravnih materialov, kar vpliva na kakovost končnega izdelka. Pomembna je tudi njihova 

ekološka naravnanost. Tako žagovino, ki nastaja pri razrezovanju lesa, stiskajo v »pelete« in 

uporabljajo za kurjavo.  

Ta dan nas je resnično spremljala sreča. Nenačrtovano smo dobili tudi  super priložnost, da si 

ogledamonajvečjo harmoniko na svetu. Leta 2000 jo je izdelal domačin, g. Giancarlo Francenella. Z 

253 cm višine, 190 cm širine in 85 cm globine je bila leta 2002 vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov 

kot največja harmonika na svetu. Harmonikarji so na njo tudi zaigrali in zazvenela je kot njena manjša 

sestra. In končno se nismo mogli upreti fotografiranju ob njej, skupaj s ponosnim izdelovalcem. 

Fotografijo z veseljem delimo tudi z vami.   

Dan se je prevesil v popoldan, čakala sta nas še ogleda dveh zanimivih podjetij.  Prvo, podjetje »Voci 

Armoniche« predstavlja najbolj pristno in starodavno tradicijo izdelave glasilk. Spoznali smo lahko 

različne vrste glasilk, ki se ločijo po kvaliteti in namembnosti uporabe, materiale iz katerih so izdelane, 

različne postopke izdelave; od začetne skoraj popolnoma avtomatizirane proizvodnje do zadnjih faz, 

kjer delo poteka še v celoti ročno.  Njihova kakovost je rezultat več kot 70 letnega razvoja in izkušenj 

na tem področju. 

Da bi harmonika zaigrala, smo ji morali dodati še meh. Ogledali smo si proizvodnjo podjetja 

»GALASSI«, ki je specializirano v izdelavi in montaži mehov za glasbila. Po vojni sta ga ustanovila Rino 

in Vanda Galassi. Podjetje je visoko tehnološko razvito in ekološko ozaveščeno. Temelji na bogastvu 

znanja in strasti, ki se prenaša iz očeta na sina in povezuje tri generacije skupaj.  

Petek se je počasi prevešal v noč. Bili smo utrujeni, a ne preveč. Večer smo izkoristili za prijetno 

druženje. Po turističnem naselju, kjer smo prespali je zadonel glas harmonike, ki je k nam privabil kar 

nekaj ostalih gostov. 

Soboto smo izkoristili za ogled Mednarodnega muzeja harmonik. Muzej razstavlja več kot 350 

primerov harmonik, vključno s kopijo inštrumenta iz Kitajske, kateri je nastal pred več kot 4.500 leti in 

so v njem uporabljene glasilke. Na ogled je tudi rekonstrukcija delavnice v kakršni so nastajale 

harmonike v začetku 20. stoletja. Prijazni kustos nam je na nekatere od razstavljenih glasbil dovolil 

tudi zaigrati.  Zadovoljstvo in navdušenost nas vseh sta bila neizmerna.  

S sprehodom skozi zgodovino nastanka in razvoja harmonike smo doživeto zaokrožili strokovni del 

našega potepanja. Razgibano okolje pa je kar nizalo novih možnosti ogledov. Tako smo pozno 

popoldne izkoristili še za krajši postanek v Lorettu, drugem največjem romarskem središču v Italiji, 



nato pa se odpravili proti domu. 

O dolgo želenem in skrbno načrtovanem izletu bomo vedno lahko govorili v superlativih. Uspelo nam 

je! Domov smo se vrnili polni novih informacij, nove energije za naše nadaljnje uspešno delo, ter že 

pridno snujemo načrte za sveže dejavnosti, ki bodo spodbujale člane k vedoželjnosti in aktivnemu 

soustvarjanju društvenega življenja. Za nove uspehe in medsebojno povezanost. 

 

 Odbor društva 

 

60 let Društva upokojencev Komen 
 

Kobjeglava, 9. junij 2012 

Na sobotni večer so člani Društva upokojencev Komen, z 

druženjem in prireditvijo, obeležili bisernih 60 let delovanja 

Društva. S svojim nastopom sta pri oblikovanju kulturnega 

programa sodelovala tudi Anže Počkar in Miha Grmek 

Seražin. 

Navzoče sta navdušila solo in v duetu.   

 


