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Zanimivosti 2017 
 

Jože Škrlj - Najstarejši godec Kraške Harmonike 

 

Naše kulturno društvo Kraška harmonika, ki deluje že 31 let in ga od aprila 2017 vodi 

predsednica Danica Pavlič, ima v svojih vrstah več kot 120 članov, ki vneto 

igrajo  frajtonarico. Ponosni smo na mlade, ki sestavljajo harmonikarski orkester, ki ga je 

Rok Tavčar pred leti predal prof. Maticu Štavarju in dosegajo vidna priznanja na domačih 

tekmovanjih in na mednarodnih odrih. Veliko zaslug za razvoj in poučevanje diatonične 

harmonike na Krasu kot tudi v glasbenih šolah po Sloveniji ima prof. Zoran Lupinc, ki je v teh 

letih izobrazil veliko svojih naslednikov. Naš član 7-letni Manuel Brundula iz Krepelj je že 

dve leti zapored prejel priznanje za najmlajšega udeleženca srečanja „1000 harmonik na 

Bledu“. Še posebej pa smo v Kraški harmoniki ponosni na svojega najstarejšega člana Jožeta 

Škrlja iz Mereč, ki je 9. decembra dopolnil 86 let. Jože, ki se je konec leta 1931 rodil v 

Novokračinah, se je sam naučil igranja frajtonarice že pri petih letih in tako s tem 

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/jo-e-krlj-86-letnik_orig.jpg
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priljubljenim ljudskim inštrumentom razveseljuje sebe, ženo Magdo, s katero je poročen že 

blizu 60 let, prijatelje in občinstvo že celih 80 let. Ob rojstnem dnevu sta mu v  prisotnosti 

predsednice Danice Pavlič voščila še člana Kraške harmonike Vincenc Rupnik in Vojko 

Kavčič. Obujali so spomine na številne nastope in tekmovanja, ves zadovoljen pa jim je za 

slovo zaigral priljubljene motive. 

Besedilo: Olga Knez 

Foto: arhiv društva 
 

VESELO Z GODCI KRAŠKE HARMONIKE 

 

AVBER, 15.12.2017 

Kulturno društvo Kraška harmonika s sedežem v Sežani, ki mu od aprila letos vodi 

predsednica Danica Pavlič, je sklenilo uspešno leto številnih dejavnosti in aktivnosti, po 

katerih so prepoznavni tako v kraškem in brkinskem prostoru, kot tudi na območju širšega 

slovenskega prostora ter v tujini, v Italiji, na Hrvaškem in Avstrijskem. Tokrat so se številni 

člani več kot 120-članskega društva, ki deluje že 31 let in pod vodstvom prof. Zorana Lupinca 

z nasledniki, med njimi prof. Matic Štavar in Rok Tavčar, zbrali na zaključnem srečanju na 

Turistični kmetiji Pri Francinovih v Avberju, kjer pri lastnici Bojani Ukmar ni manjkalo 

uigranega igranja ob zvokih frajtonarice in petja. V goste jim je prišel znani izdelovalec 

diatoničnih harmonik Aleks Rutar s 

soprogo Janjo, ki se je pred leti preselil (tudi dejavnost izdelovanja kakovostnih inštrumentov) 

na Koroško. Gostili pa so tudi predsednika Turističnega društva Dobrić Morena Nagrića, pri 

katerem so letos že četrtič sodelovali na kostanjevem prazniku. Nagrić jim je v zahvalo za 

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/17-avber-01_1_orig.jpg
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sodelovanje podelil sliko in sladice, medtem ko jim je lastnik gostilne Murka z Bleda Jože 

Kosar s soprogo Anico v zahvalo za udeležbo na letošnjem prazniku „1000 harmonik na 

Bledu“ poklonil darilo Blejskega župana Janeza Fajfarja – broko s Prešernovo Zdravljico v 

angleškem jeziku. Medtem ko so pred kratkim obiskali najstarejšega člana društva Kraška 

harmonika 86-letnega Jožeta Škrlja iz 

Mereč, se je prednovoletnega srečanja udeležil tudi najmlajši član 7-letni Manuel Brundul iz 

Krepelj, ki je že drugo leto zapored prejel priznanje kot najmlajši udeleženec srečanja 

harmonikašev na Bledu. Po pozdravnem nagovoru predsednice društva in sežanskega 

podžupana Rada Pirjevca, ki je obljubil pomoč s strani sežanske občine, so zaigrali tudi člani 

harmonikarskega orkestra, ki ga vodi prof. Matic Štavar in v katerem igrajo tudi prijatelji iz 

zamejstva, med njimi harmonikaš Igo Radovič iz Nabrežine, po materi Mileni po rodu iz 

Velikega Dola, ki je pred več leti ustanovil glasbeno skupino Kraški cvet, ki je nastopala po 

zamejskih društvih. Lepo je bilo slišati lepe 

narodne in stare ljudske viže, ki sta jih zapela skupaj s kitaristko Anico Čokelj, pridružili pa 

so se jima še preostali člani društva. 

 

Besedilo in foto: Olga Knez 

 

Fotogalerija... 
 

Orkester na obisku... 

Hudičevec 2.12.2017 

Orkester KDKH presenetil našo Božo na praznovanju okroglega jubileja, ki pravi, da ni 

lepšega, kot to, da ti orkester zaigra na tvojo "čustveno noto" in se zahvaljuje za nepozaben 

večer. 

Par utrinkov ... 
 

  

http://www.kraskaharmonika.si/17_avber.html
http://www.kraskaharmonika.si/17_hudi269evec.html
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OBOGATILI LETNI KONCERT KD KRAŠKI ŠOPEK 

 

 TOMAJ- Dvorana kulturnega doma v Tomaju je v petek, 18.novembra, pokala po šivih. Na 

letnem koncertu so se predstavili člani Kulturnega društva Kraški šopek, ki deluje že 11 let in 

ga vodi predsednica Neda Lah. Društvo, je v lanskem jubilejnem letu pri koprski založbi 

Libris izdalo knjigo „Kaj so nam zapustili na Krasu - ljudski običaji, praznik, pesmi in 

navade“, je povabilo tudi člane našega KD Kraška harmonika, ki smo se predstavili kot 

gostje in obogatili njihov nastop. V prijetni družbi članov Kraškega šopka, ki se je v 

dobrem  desetletju predstavil na več kot 500 nastopih doma in v tujini, smo se prestavili s 

harmonikarskim orkestrom pod vodstvom prof. Matica Štaverja, ki je navdušil številno 

občinstvo, ki je do zadnjega kotička napolnilo tomajski kulturni dom. Naš član Igo Radovic pa 

je ob spremljavi harmonike zapel nekaj ljudskih pesmi sam kot tudi skupaj z Ivanom 

Bortolatom, članom in godcem na kontrabas Kraškega šopka. Pri obiskovalcih sta bili zapeti 

in zaigrani pesmi Kraška naša je dežela kot tudi Sem slovenska deklica ter druge dobro 

sprejete. Po slavnostni podelitvi srebrnih Maroltovih značk devetim članom Kraškega šopka 

za 10-letno delovanje, ki jih je podelil predsednik sveta JSKD-območne izpostave Sežana 

Urban Masič Grmek, smo člani Kraške harmonike sklenili nastop skupaj s pevci, godci in 

folkloristi Kraškega šopka. Brez pesmi Na Golici prav tako ni šlo. 

Perdsednica Kraškega šopka Neda Lah je podelila našemu kulturnemu društvu priznanje za 

sodelovanje na njihovem letnem nastopu „Jesen na Krasu v pesmi in plesu“. Prevzela ga je 

predsednica Kraške harmonike Danica Pavlič. Predsednica tomajskega kulturnega društva 

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/edited/dsc-0073.jpeg
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Doris Orel pa se je vsem nastopajočim zahvalila za tako lep in bogat ter doživet kulturni 

večer, ki se je nadaljeval ob dobri tomajski kapljici in obloženi mizi. 

Besedilo in foto: Olga Knez 

Fotogalerija... 

Članek v Primorskem dnevniku... 
 

 

Download File 

 
 

Mali Kraški maraton 

11.11.2017 

Letos je naše društvo z orkestrom pod vodstvom mentorja MATICA ŠTAVARJA prvič 

sodelovalo na malem Kraškem maratonu v Sežani.  

Nekaj utrinkov najdete v naši fotogaleriji... 
 

KRAŠKA HARMONIKA NA 44. MARUNADI 22.10.2017 

 

SEŽANA - Kulturno društvo Kraška harmonika Sežana deluje že 32. leto in šteje okrog 120 

članov. Predcedovanje društvu, katerega sloves presega slovenske meje, je letos spomladi 

prevzela predcednica Danica Pavlič iz Sežane, ki je četrta predcednica društva, ki je lani z 

odmevno proslavo počastilo 30.letnico svojega delovanja s slavnostnim koncertom v 

Kosovelovem domu v Sežani. Njihovi člani so že četrto leto sodelovali na kostanjevem 

prazniku v Dobreću pri Lovranu v Istri na Hrvaškem. Do sodelovanja je prišlo že pred leti, ko 

http://www.kraskaharmonika.si/17_tomaj.html
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/4113_001.pdf
http://www.kraskaharmonika.si/17_se382ana_maraton.html
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/4113_001.pdf
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/dsc-0058_orig.jpg
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je društvo vodil predsednik Ludvik Žiberna. Kot nam je zaupal predsednik Mestnega odbora 

Dobreć Moreno Negrić, ki je tudi član Kraške harmonike, je namen praznika promocija 

narave in kraja, ki šteje okrog 440 prebivalcev. Dvodnevni praznik, ki so ga letos pripravili že 

44. leto zapored in pri organizaciji le-tega je sodelovalo tudi domače turistično društvo, pa je 

prinesel tudi kulinarične dobrote, od katerih so bili prav maroni rdeča nit praznovanja. Po 

besedah kraljice maronov Edite Turković, katere družina je v preteklosti pridelala tudi tri 

tone kostanja, pa žal stari kostanjevi gozdovi odmirajo. A kljub temu je bilo slastnih kostanjev 

tako pečenih kot tudi surovih dovolj. S harmonikarskim orkestrom Kraške harmonike, ki je 

pod vodstvom prof. Matica Štavarja pripravil skoraj enourni program in požel obilen aplavz, 

in preostalimi člani sežanskega društva je prišel tudi podžupan sežanske občine Rado 

Pirjevec. Z izmenjavo daril med predstavniki sežanske Kraške harmonike in občine ter 

organizatorji letošnje že 44. Marunade v Dobreću so prijateljske vezi še bolj okrepili in se 

zavzeli, da bi taka srečanja postala tradicionalna. 

 

Besedilo in foto: Olga Knez 

 

Fotogalerija... 

 
 

BARCOLANA - najbolj znana regata na svetu 

Skupaj s KRAŠKIM ŠOPKOM iz Sežane je včeraj nekaj naših harmonikašev nastopilo pred 

stojnico KRAS BRKINI. 

Kjub mrzlemu vremenu, močni burji z otrdelim prsti pa so naši harmonikaši odigrali nekaj 

poskočnih viž. 

Nekaj slik v spomin na tale lep dogodek smo dodali v Fotogalerijo...  

 
 

  

http://www.kraskaharmonika.si/17_dobre269.html
http://www.kraskaharmonika.si/17_barkolana.html
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Slovo od poletja 

 

 

SEŽANA- CANAZEI, 10.9.2017 

Kulturno društvo Kraška harmonika iz Sežane, ki stopa v 32.leto uspešnega delovanja in ga je 

v letošnjem letu pričela voditi Danica Pavlič, ki je po pokojnima predsednikoma Ludviku 

Žiberna, ki je društvo vodil 22 let, ter Dariju Kralju prevzela funkcijo predsednice od 

Marina Železnika, je k sodelovanju privabilo polovico mlajše Kulturno društvo Kraški šopek s 

predsednico Nedo Lah. KD Kraška harmonika, ki šteje okrog 120 članov, in folklorne skupine 

s pevkami Kraški šopek, ki obujajo ljudske plese in kraško narodno nošo iz 19. stoletja, so 

sodelovali na Veliki fešti ob zaključku poletja v znanem turističnem italijanskem kraju 

Canazei. Do sodelovanja je prišlo na povabilo prof. Zorana Lupinca, svetovnega prvaka v 

igranju na diatonično harmoniko. Po besedah predsednika dveh volonterskih organizacij 

Belega Križa in prostovoljnih gasilcev Canazeija, Silvana Planchenjteinerja, so med tisoč 

nastopajočimi na prazniku, ki ga obišče nekaj tisoč obiskovalcev, bili prav kraški izvajalci 

najštevilčnejša (prišli so z enim velikim avtobusom) in edina slovenska skupina, ki je bila 

deležna obilnega aplavza in pozdrava obiskovalcev. Na melodiji Veselo v Kamnik in Golica, 

ki so jo zaigrali kraški godci na diatonično harmoniko, so zaplesali pari Kraškega šopka v 

narodnih nošah, njihova pevska skupina pa se jim je pridružila pri petju. Tako so dostojno 

predstavili Kras z dragoceno narodno nošo in prejeli povabilo za sodelovanje v prihodnjem 

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/skupinska-nad-2057-m-n-v_orig.jpg
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letu. Društvo Kraška harmonika pa je v začetku septembra po treh desetletjih delovanja 

končno prišlo do svojih društvenih prostorov v Sežani. V njih bo med drugim potekala šola 

diatonične harmonike (začetni in nadaljevalni tečaj) pod vodstvom prof. Matica Štavarja, ki 

je lani po štiriletnem vodstvu prof. Roka Tavčarja prevzel funkcijo dirigenta in učitelja 

harmonikarskega orkestra Kraške harmonike. 

Besedilo in foto: Olga Knez 

 

Fotogalerija... 
 

Kraški frajtonar 2017 

 

 

Griže, 2.9.2017 

Na prireditvi Kraški frajtonar2017 so se 

predstavili harmonikarji društva, člani 

orkestra in kot gostje člani skupine Be Es 

As. Pred pričetkom novih seminarjev in vaj 

smo na prireditvi podelili tudi priznanja 

vsem članom društva, ki so v šol. letu 

2016/2017 uspešno opravili tečaj šole 

diatonične harmonike. 

Po končanem kulturnem programu in 

podelitvi priznanj je sledilo družabno 

srečanje, za dobro voljo in veselo 

razpoloženje so tradicionalno poskrbeli kar 

sami člani. 

 

  

http://www.kraskaharmonika.si/17_canazei.html
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/edited/17-grize2.jpeg
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/17-grize1_orig.jpg
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2. traktorski zbor 
 

V soboto 3.6.2017,  je naše društvo 

sodelovalo na 2. Kraškem traktorskem 

zboru. 

Naš orkester je nastopil na glavnem 

prizorišču na otvoritvi. 

 fotogalerija... 

 
 

Prireditev V osrčju dežele terana 2017 
 

Sobota 27.5.2017 

Glavni "pokrovitelj" prireditev na prostem je 

zagotovo vreme. S soncem obsijan KRAS je v 

soboto na 13. tradicionalni prireditvi V 

OSRČJU DEŽELE TERANA privabilo številne 

obiskovalce in poznavlce dobre kaplice 

TERANA. Otvoritev je bila v Križu na 

Tončinovi domačiji. Naš orkester je že drugič 

sodeloval na otvoritvi tega pomembnega 

dogodka. 

Hvala za povabilo in gostoljubje. 

 

Fotogalerija... 
 

  

http://www.kraskaharmonika.si/17_dutovlje_traktorji.html
http://www.kraskaharmonika.si/17_kri382.html
http://www.kraskaharmonika.si/17_kri382.html
http://www.kraskaharmonika.si/17_dutovlje_traktorji.html
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30. obletnica medobčinskega društva invalidov Sežana 
 

V petek, 26.5.2017,  je naš orkester nastopil 

na 30. obletnici MEDOBČINSKEGA 

DRUŠTVA INVALIDOV SEŽANA. 

HVALA društvu za povabilo, topel sprejem in 

pogostitev. 

Fotogalerija... 

 
 

Harmonike ob blejskem jezeru 2017 
 

Bled 21.05.2017 

5.Srečanje ob Blejskem jezeru 

Dežne kaplje, nemirno Blejsko jezero in 

temni oblaki so nas spremljali,ko smo se s 

pletnami popeljali do našega slovenskega 

bisera Blejskega otoka.Zvoki harmonik in 

dobra volja so zagotovo odgnali temne 

oblake in Bled je obsijalo sonce. 

533 udeležencev se je zbralo okrog Blejskega jezera in uživalo ob igranju otočka sredi 

jezera. Točno ob 12h zaigrana Avsenikova pesem Otoček sredi jezera, na posnetku tudi 

harmonikaši Kraške harmonike iz Sežane, nekaj utrinkov pa v fotogaleriji... 

Tudi letos je bila naša skupina najštevilčnejša. Prejeli smo najslajšo nagrado - kremšnite. 

Eden iz dveh najmlajših, ki sta bila nagrajena je bil tudi naš član in sicer Manuel Brundula. 

Za kratek oddih v Hotelu Ribno je bila izžrebana tudi naša članica Neža Slovša. 
 

 

Download File 

 

Vaje orkestra na Spomladanski osmici 
 

http://www.kraskaharmonika.si/17_se382ana_md_invalidov.html
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/17_bled15_video.mp4
http://www.kraskaharmonika.si/17_harmonike_bled.html
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/17_bled15_video.mp4
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/17_bled15_video.mp4
http://www.kraskaharmonika.si/17_se382ana_md_invalidov.html
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/17_bled15_video.mp4
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Sredine vaje našega orkestra malo drugače - 

GRAHOVO BRDO (29.3.2017) 

Fotogalerija... 

 

 

 

 

 
 

Nastop društva Kraška harmonika na 11.dobrodelnem 

bowling turnirju Sklada uresničujemo želje 2017 
 

Kljub mrzlemu četrtku (26.1.2017), nas je 

ogrela misel,da bo nastop našega orkestra 

malekostni prispevek na 11.dobrodelnem 

bowling turnirju Sklada uresničujemo želje. 

Člani LC Ljubljana OMNIA so na 

dobrodelnem bowlingu zbirali in namenili 

zbrana finančna sredstva ZAVODU ZA 

SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO. 

Namen turnirja "POMAGAM" DA SMUČAM V TEMI. Fotografije smo za spomin dodali 

v fotogalerijo. 

Hvala predsednici Sklada Uresničujemo želje Viktoriji Herodež Metton za povabilo, topel 

sprejem in prijaznost.  
 

  

http://www.kraskaharmonika.si/17_vaje_osmica.html
http://www.kraskaharmonika.si/17_uresni269imo-382elje.html
http://www.kraskaharmonika.si/17_uresni269imo-382elje.html
http://www.kraskaharmonika.si/17_vaje_osmica.html
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Nastop društva Kraška harmonika na srečanju članov MS 

Goriška 2017 
 

Sobotno srečanje (21.1.2017) članov MS Goriške 

podružnice skupaj z obalno in goriškim 

predsednikom Igorjem Juretičem je bilo novoletno 

- slovo od sedaj že starega leta in vstop v Novo 

leto 2017. 

Hvala predsedniku Igorju Juretiču za povabilo, 

izrečeno dobrodošlico in gostoljubje. Naši člani oz. orkester je poskrbel za popestritev 

sobotnega popoldneva. Skupaj smo prežeiveli veselo, družabno in nepozabno soboto. 

Vsem članom MS in seveda predsedniku Igorju Juretiču želimo prijazno, optimistično, zdravo, 

veselo z drobnimi radostmi in lepimi trenutki prepleteno leto 2017. 

Zvoki naših harmonik so včeraj v Bukovici (sobota 21.1.2017) napolnili dvorano in tako 

razveselili vse prisotne. Naši člani so nastopili tako posamično, kot v različnih zasedbah. 

Premierno je z nami nastopila tudi naša nova članica orkestra NEŽA SLOVŠA, tako v 

orkestru, kot tudi samostojno je veselo raztegnila meh in navdušila. 

Nekaj spominov smo dodali v fotogalerijo. 

 

http://www.kraskaharmonika.si/17_bukovica.html
http://www.kraskaharmonika.si/17_bukovica.html

