
 

Zanimivosti 

Novoletno srečanje v Hudičevcu 

Na Novoletnem srečanju v nedeljo 18.12.2016 v 

Hudičevcu, nas je skupina LISJAKI s svojim 

igranjem popeljala v že praznični december. 

Med naše člane je tako vnesla veliko dobre volje 

in sproščenosti, lepa popotnica za nadaljevanje 

teh prazničnih dni. Na začetku pa nas je seveda 

lepo pozdravil in nagovoril naš predsednik 

MARINO ŽELEZNIK. 

Da je smeh pol zdravja to drži zagotovo, tega v prihajajočem letu ne bi smelo manjkati, saj 

nas je GASILEC PEPI s svojo izvirnostjo in hudomušnostjo nasmejal do solz. 

Nekaj naših najmlajših članov je s svojim igranjem še polepšalo večer. Tudi naš orkester je 

zaigral nekaj lepih melodij. 

Hvala vsem članom za udeležbo, hvala skupini LISJAKI in GASILCU PEPIJU za nepozabno 

in lepo preživeto novoletno srečanje. 

Za spomin je dodanih nekaj slik v našo fotogalerijo. 

 
 

1. Primorska frajtonerica Senožeče 

Senožeče, 4.12.2016 

Nedeljska lepo izpeljana prireditev in trud organizatorjev za prvo deželno 

tekmovanje Primorska frajtonarica se je gotovo izplačal. Dokaz za to je bila polna dvorana 

obiskovalcev in sodelujočih harmonikašev. Za prihodnost frajtonarice se res ne gre bati, saj 

http://www.kraskaharmonika.si/16_novoletno.html


je to instrument vseh generacij. 

Za popestritev programa je poskrbel tudi naš orkester pod vodstvom mentorja Matica 

Štavarja. 

V tekmovalnem delu je nastopilo kar nekaj naših članov in doseglo lepe rezultate in sicer: 

 

Kategorija A (do 10 let) 

2. mesto: Lanza Morena 

Kategorija B (od 11 do 14 let) 

1. mesto: Jan Novak 

Kategorija C (od 15 do 18 let) 

1. mesto: Miha Grmek Seražin 

Absolutni zmagovalci 

1. mesto Miha Grmek-Seražin - absolutni 

zmagovalec tekmovanja 

2. mesto Jan Novak 

3. mesto Erik Šavron

 

 

Hvala za povabilo in pogostitev. 

Čestitke organizatorjem in vsem 

nastopajočim. 

Fotografije so tudi že v naši fotogaleriji... 

 

 

 

 
 

30. letnica društva Kraška harmonika 
 

V nedeljo, 23.10.21016, smo imeli v Kosovelovem domu v Sežani slavnostno prireditev ob 30. 

obletnici našega društva. Nastopili so ansambel Tik-Tak, orkester društva, člani društva od 

najmlajših Luke, Jake in Manuela, Jana Novaka, Mihe Grmek-Seražina, Anžeta Počkarja, do 

najdlje včlanjenega Vinka Marinška, Jožica Svete s Kresnicami, ter častni član prof. Zoran 

Lupinc v kvartetu harmonik z Maticem Štavarjem, Andrejem Gropajcem in Rokom Tavčarjem. 

Vmes smo poklicali še Manuela Šavrona na Dunaj. Povezovala je Darja Gajšek. 

Na koncu uradnega dela je sledila še premierna predstavitev novega videospota  s 

http://www.kraskaharmonika.si/16_senozece.html


himno društva. 

Avtor melodije je prof.  Zoran Lupinc, avtor besedila pa 

Bojan Podgoršek. Priredbo pesmi za video sta 

izdelala Manuel Šavron in Andrej Gropajc, aranžma 

pa Jani Rednak. Instrumentalni del na posnetku so 

prispevali: harmonikarja Manuel Šavron in Andrej 

Gropajc, kitara in bas kitara Jani Rednak ter 

baritonist Roberto Briščak, vokalni del pa Barbara 

Gropajc, Neli Žlof in pevci ansambla Tik-Tak. Po 

prireditvi je sledila pogostitev v organizaciji turistične 

kmetije Mahnič Grahovo Brdo. 

Nekaj utrinkov smo dodali v našo fotogalerijo. 

Vseh, ki ste kakorkoli prispevali k uspešni izvedbi naše obletnice gotovo nismo imenovali, zato 

se vam pa ob tej priliki še enkrat najlepše in iz srca zahvaljujemo. 

Upamo, da bo prireditev vsem ostala v lepem in nepozabnem spominu. 

Hvala vsem za obisk in družbo! 

Odbor društva. 

 
 

Kraška harmonika na Radiu TRST A 
 

V nedeljo 6.11.2016 je bilo na radijski 

oddaji " Z naših prireditev "  tudi 

govora o harmoniki in 30.letnici 

našega društva. 

Voditelja g. Marko Tavčar in g. Aleksi 

Jercog  sta debatirala z znanimi vinarji 

in gostinci s Krasa. Ker se bliža čas 

martinovanja je pogovor potekal o kvaliteti, količini in kulturi naših vin. Ob tem pa ne sme 

manjkat glas harmonike. Za to je poskrbel Jan Novak, kot predstavnik društva Kraške 

harmonike. Jan je poleg glasbenega vložka povedal par besed o učenju harmonike in uspešno 

http://www.kraskaharmonika.si/16_30_let_drustva.html


izpeljani prireditvi ob obletnici društva. 

In kot pravijo na Radiu Trst A : " Vino je najbolj žlahtna pijača za grlo, glas harmonike pa  

poezija za ušesa." 

 

JESENSKI KONCERT – POKLON LUDVIKU 

ŽIBERNA  2016 
 

V soboto, 7.10.2016, je v Štorjah potekal 

jesenski koncert v poklon Ludviku Žiberna. 

Nastopali so Vrhovska vaška 

godba, posamezniki-člani društva Kraška 

harmonika ter Orkester društva Kraška 

harmonika, program je povezovala Tina 

Počkar. 

Zahvala vsem za pomoč in udeležbo. 

V naši fotogaleriji si lahko ogledate par utrinkov. 

 
 

Češpovi dnevi v Slivjah 
 

Nedelja 11.9.2016 

Po nekajletni prekinitvi ponovno ČEŠPOVI DNEVI 

V SLIVJAH 

Lepo sončno vreme je ogrelo Slivje in okoliške 

Brkinske vasi.Naši člani oz.orkester Kraške 

harmonike z mentorjem Maticem Štavarjem pa je z 

poskočnimi melodijami v zgodnjem nedeljskem 

popoldnevu ogrel obiskovalce prireditve pod šotorom. 

Hvala TD DIMNICE SLIVJE za povabilo in pogostitev. 

Fotogalerija... 

 
 

http://www.kraskaharmonika.si/16_poklon_l_382iberna.html
http://www.kraskaharmonika.si/16_268escaronpovi-dnevi-slivje.html


Kraški frajtonar 2016 
 

Griže, 28.8.2016 

Hvala vsem, ki ste se udeležili srečanja našega 

društva na Grižah. 

Posebna zahvala gre našim gostom Vrhovski 

godbi, da se je odzvala povabilu in otvorila naš 

letošnji tradicionalni KRAŠKI FRAJTONAR! 

Slike so na ogled v fotogaleriji... 

 
 

Praznik občine Sežana 2016 
 

Sobota 27.8.2016 

Sončno vreme je na praznovanje občinskega 

praznika v Sežano privabilo veliko število 

obiskovalcev. V povorki je sodelovalo tudi naše 

društvo. 

Po končani prireditvi so bili naši člani vabljeni na 

stojnice različnih društev in veselo vzdušje se je 

nadaljevalo. 

Nekaj utrinkov smo zbrali v naši fotogaleriji. 

 

5. Mednarodni  Festival mladih glasbenikov "Zvoki Istre" 
 

V soboto, 25. junija, se je v Gažonu odvijal 5. 

Mednarodni  Festival mladih glasbenikov "Zvoki 

Istre".Nastopilo je izredno veliko število mladih od 5 

do 20 let. Na čudovitem glasbenem popoldnevu in 

nadaljevanju pozno v noč, so se predstavili mladi 

glasbeniki z raznovrstnimi instrumenti, kot solisti ali 

kot skupinske zasedbe-ansambli. Udeležila sta se ga 

tudi Morena Lanza in Jakob Turk. 

Seveda se je ob dnevu Državnosti Festival, festival 

pričel s Prešernovo Zdravljico. 

http://www.kraskaharmonika.si/16_kraski_frajtonar.html
http://www.kraskaharmonika.si/16_ob269inski-praznik.html


 

 

 

 

Fish piknik Kraška harmonika 2016 
 

NEDELJA, 19.6.2016 IZOLA 

Tretji fish piknik društva Kraška harmonika ob 

Slovenski obali. Za enkratno vzdušje na barki 

je pripomoglo tudi spremenljivo vreme. Najprej 

lepo sončno, pa malo deževno in malo 

pozibavanja na morju. 

Morska hrana, dobra družba, petje in zvoki 

harmonik - nepozabno. 

V našo družbo smo povabili tudi Anico in 

Jožeta Kosar iz Bleda. Prav onadva vsako leto 

poskrbita za našo dobrodošlico in dobro počutje na Bledu ob njihovem prazniku Harmonike 

ob Blejskem jezeru. 

Najbolj korajžni so poskakali v morje. Med prvimi, ki je hotel okusiti slanost morja in 

primerjati, če je naše morje bolj slano od "Blejskega", je bil prav naš gost Jože. 

Na koncu je sledilo še sladko presenečenje od naših gostov Anice in Jožeta. Pogostila sta nas 

z BLEJSKIMI KREMŠNITAMI, na morju so bile več kot odlične. 

Na koncu še mali postanek sredi Izole. 

V Fotogaleriji se je nabralo precej lepih in zanimivih slik, ki so ovekovečile ta lep dogodek. 

Le oglejte si jih! 

 

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/img-8254_orig.jpg
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/img-8244_1_orig.jpg
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/img-8249_orig.jpg
http://www.kraskaharmonika.si/16_fish_piknik.html


Harmonike ob Blejskem jezeru 2016 

NEDELJA 22.5.2016 

4. srečanje ob Blejskem jezeru 

Lepo vreme, ogromno harmonikarjev, 

vzdušje, dobra volja in vsa pohvala 

organizatorjem za enkratno prireditev, 

katere del je bilo naše društvo. Bili smo 

najštevilčnejša organizirana skupina 

harmonikarjev in harmonikašic. 

Kar precej slikovnega gradiva je v 

naši fotogaleriji, dodajamo pa tudikratek 

posnetek, izdelek naše članice ge. Anice Čokelj preko Facebooka. 

 

Snemanje oddaje Slovenija danes za TV SLO 
 

V soboto, 7.5.2016 je potekalo snemanje 

oddaje Slovenija danes za TV SLO, ki 

smo se ga na povabilo TIC Sežana z 

veseljem udeležili tudi harmonikarke in 

harmonikarji KD Kraška Harmonika. 

Bilo je zelo lepo, organizatorjem pa se 

lepo zahvaljujemo za povabilo ter si 

želimo čim več takih dogodkov. 

Na TV SLO je na ogled posnetek oddaja, na naši fotogaleriji pa nekaj ujetih trenutkov v 

fotoaparat. 

 

http://www.kraskaharmonika.si/16_bled.html
https://www.facebook.com/anica.cokelj/videos/999359496783991/
https://www.facebook.com/anica.cokelj/videos/999359496783991/
https://www.facebook.com/kraska.harmonika
http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenija-danes-regionalni-program/174404094
http://www.kraskaharmonika.si/16_se382ana_botani269ni_vrt.html


Glas harmonike-Domio 

 

Na prvomajski popoldan so se nekateri člani Kulturnega društva Kraška harmonika zbrali 

na srečanju godcev na diatonično harmoniko Glas harmonike pri Domju. Meh so nategovali 

številni harmonikarji iz Istre, iz Trsta, s Krasa, iz Furlanije in iz Karnije. Trideseta izvedba 

srečanja je bila posvečena   preminulemu godcu in ideatorju tega srečanja Tiberiju Mauri. 

 
 

Povabilo društva MS goriška podružnica 
 

Na naši FB strani je zapisano: "Nekaj 

ujetih trenutkov 16.4.2016 BUKOVICA. 

Z nami je včeraj premierno zaigrala tudi 

članica MS Anica Čokelj, obenem tudi 

naša članica z bas kitaro in tako 

popestrila naš nastop in presenetila 

njihove člane. Kjer je volja je pot." 

Ujete trenutke smo dodali v našo 

bogato fotogalerijo. 

 
 

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/3584826_orig.jpg
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/3584826_orig.jpg
https://www.facebook.com/anica.cokelj
http://www.kraskaharmonika.si/16_bukovica.html


Posnetek oddaje Slovenski pozdrav s Kraško harmoniko  

 

Posnetek z oddaje si lahko ogledate na YouTube na 

povezavi https://www.youtube.com/watch?v=fIuIH-gPZBk&feature=share 

 
 

Oddaja Slovenski pozdrav s Kraško harmoniko in članek v 

PN 
 

Oddaja Slovenski pozdrav z društvom 

Kraška harmonika kot posebnimi 

gosti, na TV SLO1 15.4.2016 ob 

20.00, v časopisu Primorske novice pa 

je o tem izšel tudi zanimiv članek 

avtorice je Monike Poles: 

https://www.youtube.com/watch?v=fIuIH-gPZBk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=fIuIH-gPZBk&feature=share


 

Občni zbor 2016 
 

Letos je občni zbor potekal 8.4.2016 na Gragovem brdu pri 

Šuščevih. 

Po končanem uradnem delu, so druženje popestrili naši 

harmonikaši z ritem sekcijo. 

Nekaj utrinkov smo dodali v našo fotogalerijo. 

 

 

 

Snemanje oddaje Slovenski pozdrav 
 

23.3.2016 smo se z avtobusom odpravili v 

Begunje v Avsenikovo gostilno Pri 

Joževcu, kjer je potekalo snemanje oddaje 

SLOVENSKI POZDRAV.  Predstavili smo 

se s skladbo Otoček sredi jezera. 

Nekaj utrinkov z generalke snemanja 

oddaje z Darjo Gajšek in Blažem Švabom 

imamo v naši fotogaleriji. 

 

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/8021482_orig.jpg
http://www.kraskaharmonika.si/16_ob269ni_zbor.html
http://www.kraskaharmonika.si/16_begunje_slovenski_pozdrav.html


Nastop orkestra na prireditvi ob obletnici društva Kraški 

Šopek 
 

V soboto 19.3.2016 smo sodelovali 

na kulturni prireditvi v 

Kosovelovem domu v Sežani na 

povabilo Kraškega šopka ob 

njihovi 10. obletnici. Predstavili 

smo se s skladbo Muzikant od 

Lojzeta Slaka, ki je na voljo za 

poslušanje naYoutube. G. Ljubu 

Severju se zahvaljujemo za lep posnetek. 

 

Prisrčna hvala Kraškemu šopku za povabilo in izkazano gostoljubje! 

 

10. Dobrodelni bovling turnir sklada URESNIČUJEMO 

ŽELJE 
 

28.1.2016 je naš orkester KDKH na povabilo 

predsednice Lions Cluba Ljubljana ge.Viktorije 

Herodež Metton sodeloval na 10. dobrodelnem 

bowling turnirju sklada URESNIČUJEMO 

ŽELJE. 

Hvala LC Ljubljana za povabilo in izkazano 

gostoljubje. V časopisu Primorske novice je izšel 

tudi članek avtorice Monike Poles, katerega v 

nadaljevanju objavljamo in je na voljo tudi na povezavi  

http://www.primorske.si/2016/02/02/Dobrodelni-kraski-harmonikarji 

Nekaj utrinkov pa imamo tudi v fotogaleriji. 

 

https://youtu.be/sjkZU_gXfGE
http://www.primorske.si/2016/02/02/Dobrodelni-kraski-harmonikarji
http://www.kraskaharmonika.si/16_uresni269ujemo-sanje.html


 
 


