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Zanimivosti 2018 
 

Kraška harmonika v Cappuccino baru pri Tušu in v hotelu 

Prunk v Sežani 

V soboto, 15.12.2018, so zaigrale 

harmonike naših članov pred 

Cappuccino barom pri Marketu Tuš v 

Sežani, kjer smo z narodno zabavno 

pesmijo v ritmu polk in valčkov 

ponesli pozdrav zimi in vsem 

radostim, ki jih ta zimski čas z burjo 

prinaša. Ob zvokih harmonike in 

spremljavi kitar, kontrabasa in 

bobna so se številni kupci zaustavili 

in prisluhnili našim pesmim kot so 

Veselo v Kamnik, Ta sosedov 

Francelj, Po dekle, Vrh planin in 

seveda Na Golici. Popestrili smo decembrske mrzle dni in vzdušje v Sežani. Pri osebju bara Cappuccino 

smo bili lepo sprejeti in se jim zahvaljujemo za gostoljubje. Potem pa smo si privoščil še pico ob pivu v 

hotelu Prunk. Vsem našim članom kot tudi njihovim svojcem, pa našim prijateljem, oboževalcem in 

vsem, ki spremljajo naše aktivnosti, želimo zdravo in veselo v letu 2019. Avtor besedila in slik:Olga 

Knez 

fotogalerija... 

 

Prednovoletno srečanje v Avberju 

Spet smo se v družbi kraške harmonike imeli lepo. Tudi letos smo (7.12.) za slovo od starega leta in 

skok v novo leto izbrali Turistično kmetijo Francinovi v Avberju, kjer je polovico članov več kot 100-

članskega društva pričakala gospodinja Bojana Ukmar z aperitivom, potem pa postregla z zelo okusno 

večerjo in seveda dobro kraško kapljico in sokovi, ki sodijo zraven. Še prej pa se je predsednica KD 

Kraška harmonika Danica Pavlič zahvalila vsem članom za uspehe v društvu, še posebej tekmovalcem, 

http://www.kraskaharmonika.si/18_sezana_capuccinoinprunk.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_sezana_capuccinoinprunk.html
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ki dosegajo uspehe in ponosno predstavljajo naše društvo. Še posebej smo ponosni na častnega člana 

prof. Zorana Lupinca, svetovnega prvaka v igranju na diatonično harmoniko (1987), ki je kot prvi 

Slovenec letos doživel častni sprejem v muzeju slavnih svetovnih harmonikarjev v Vicenci v Italiji. Naš 

član Andrej pa je poskrbel za lep koledar za leto 2019, ki ga je dobil vsak član. V kratkem je 

predstavila letošnje delo društva od dobrodelnega koncerta v Ljubljani, sodelovanja na Kraškem teku 

in Martinovem teku v Sežani, že nekajletnega sodelovanja na srečanju harmonikarjev na Bledu, 

koncertu učencev prof. Lupinca v Dolu pri Vogljah, traktorskem zboru v Dutovljah, nepozabnem 14. 

srečanju za Rutarjev pokal v Žitari vasi na avstrijskem Koroškem, zaključku šole pod vodstvom Matica 

Štavarja na Grižah, Prazniku terana in pršuta v Dutovljah, koloni ob poroki našega člana Marka 

Petelina v Kazljah, prazniku v Canezeiju v Italiji, kraškemu frajtonarju v Dolu pri Vogljah, dobrodelnem 

koncertu v Dutovljah, Barkolani v Trstu, naši člani so prisostvovali tudi na pogrebu našega 

najstarejšega člana Jožeta Škerlja iz Mereč in nastopil pred občinsko stavbo ob razglasitvi rezultatov 

letošnjih volitev za župana. Naš dolgoletni prijatelj Jože Košar pa je v imenu blejskega župana  Janeza 

Fajfarja in podžupana  Tonija Mežana, ki je tudi glavni organizator srečanja harmonikarjev na Bledu, 

izročil naši predsednici Blejsko knjigo pesmi, zgodb in pričevanj, saj se naše društvo redno udeležuje 

blejskega zbora harmonikarjev. Kot vedno je tudi tokrat zadonela harmonika in veselo je v Avberju 

bilo vse do jutranjih ur. 

Avtor besedila: Olga Knez 

 

Fotogalerija... 

 

Člani Kraške harmonke čestitali in zaigrali novemu županu 

V nedeljo, 2.12.2018 po volitvah, smo 

se zbrali pred sežansko občinsko 

stavbo, od koder smo šli čestitati in 

zaigrati novemu županu občine 

Sežana g. Davidu Škabarju na sedež 

volilnega štaba na vinogradniško 

kmetijo Širca-Kodrič v Godnje. 

 

 

 

 

Fotogalerija... 

Avtor slik: Olga Knez 

 

 

 

 

http://www.kraskaharmonika.si/18_prednovoletno_srecanje_avber.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_nov_zupan_sezana.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_nov_zupan_sezana.html
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14. tekaški pozdrav jeseni na Krasu 

V soboto 10.11.2018 je naš orkester 

pod vodstvom mentorja MATICA 

ŠTAVARJA , igral v Sežani, kjer se 

odvijal Tekaški pozdrav jeseni na 

Krasu 2018 in s poskočnimi vižami 

pospremili vse tekačice in tekače ter 

mimoidoče. 

 

Na sliki: 

Vinska kraljica terana TINKARA 

GULIČ v družbi KD Kraška harmonika: 

Peter Vodopivec, Ivan Čokelj, Marko 

Brundula, Iva Guštin, Milivoj Škerlj, 

Igor Suligoi, Mojca Miklavec, Marjeta Lago, Dusan Lango, Ruben Švab, Manuel Brundula, Anica 

Čokelj, Marino Železnik, Bojan Orel, Boris Kuret, Boža Smerdel, mentor Matic Štavar in predsednica 

društva Danica Pavlič. 

 

fotogalerija... 

 

23. kraški muzikfešt Praprot 2018 

23. Kraški muzikfešt - srečanje 

godcev in pevcev pod šotorom v 

Praprotu (nedelja, 14.10.2018) 

Z našim mentorjem Maticem 

Štavarjem se radi udeležimo tudi 

nastopov, kot je Kraški muzikfešt. 

Letos pa smo bili nagrajeni kar 

dvakrat - strokovna žirija nam je 

namenila drugo mesto, vsi prisotni v 

šotoru, pa so nam s svojim 

aplavzom ravnotako dodelili drugo 

mesto. 

 

Fotogalerija... 

 

http://www.kraskaharmonika.si/18_tekaski_pozdrav_sezana.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_tekaski_pozdrav_sezana.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_praprot_2018.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_tekaski_pozdrav_sezana.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_praprot_2018.html
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Barcolana 2018 

V petek, 12.10.2018, je naš orkester 

veselo raztegoval harmonike pri 

stojnici KRAS IN BRKINI V TRSTU in 

tako popestril petkov barkovljanski 

večer mimoidočim. 

Najbolj množična prireditev regate 

jadrnic na svetu je letos doživela svoj 

vrhunec v nedeljo, sodelovalo je 

2688 jadrnic in tako je bil dosežen, 

nov svetovni rekord v tovrstni 

prireditvi. 

Veličasten pogled pa so doživeli vsi, 

ki so bili ta dan na morju ali kopnem, 

nepozabno. 

Hvala Zavodu za šport iz Sežane za povabilo. Veseli smo, da smo lahko en kanček mozaika tej 

prireditvi dodali tudi mi kot orkester. 

Fotogalerija... 

 

Zoran Lupinc - Edini Slovenec v muzeju slavnih 

harmonikarjev 

Prof. Zoran Lupinc je pred 31. leti postal 

prvi svetovni prvak v igranju na diatonično 

harmoniko in k številnim mednarodnim 

priznanjem in uspehom mu je Zveza 

slovenskih glasbenih šol lani podelila 

priznanje Frana Gerbiča za izjemen uspeh 

na področju glasbene vzgoje in 

izobraževanja ter glasbenega 

polustvarjanja. Letos pa je bil kot prvi 

Slovenec povabljen na častni sprejem v 

muzej Recoaro Terme v Vicenzi v Italiji, ki 

velja za edini muzej na svetu, ki hrani odtise rok slavnih harmonikarjev.  Sprejem pri županu Davide 

Brancu je potekal v okviru tri dnevnega festivala harmonike. Avtor učnega načrta za poučevanje 

diatonične harmonike v slovenskih glasbenih šolah prof. Lupinc, ki poučuje na GŠ Ilirska Bistrica ter je 

častni član KD Kraška harmonika, je za pestižni muzej prispeval rokopise lastnih skladb, učbenike, 

zgoščenke in življenjepis. Akademsko izobražen glasbenik svoje bogato znanje deli med številne mlade 

harmonikarje in mnogi od njih so uspešni glasbeniki. 

Besedilo: Olga Knez, Foto: RP Recoart 

 

http://www.kraskaharmonika.si/18_barcolana_2018.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_barcolana_2018.html
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40. Gran Festa da D'istá  Canazei 2018 

V nedeljo 9.9.2018 je več tisoč glava 

množica ljudi preplavila Canazei. 

Poletne temperature, sončni žarki, so 

že tako lepo mesto še polepšali, 

vrhovi v ozadju pa so zažareli v vsej 

svoji lepoti. Lani in letos smo se 

udeležili tega velikega praznika, ki se 

imenuje Gran Festa da d Ista, praznik 

ob koncu poletja, praznik glasbe, 

folklore, ljudskega izročila, ter 

gastronomije - ladinske dobrote. 

V veliki krožni povorki po Canazeiu, ki 

predstavljajo ladinske skupnosti, 

ladinsko tradicijo v alpskem območju, 

je sodelovalo tudi naše društvo oz. orkester. Medse pa smo povabili tudi Folklorno skupino iz Vipave. 

Nasmejani obrazi, ploskanje, veselje in slikanje obiskovalcev te velike prireditve, ki se je vila po 

Canazeiu, kot reka in ji ni bilo videti konca, je zgovoren dokaz, da jim je naša glasba zelo pri srcu. To 

radost in veselje smo občutili tudi mi. Domov smo se vrnili z čudovitimi spomini, lepimi občutki, na ta 

prekrasen dan. Hvala Folklornii skupini iz Vipave, da se je odzvala našemu povabilu, skupaj smo 

preživeli nepozaben dan. 

Fotogalerija... 

 

10. Kaški Frajtonar počastil 70-letnico izgradnje zadružnega 

doma 

 Člani KD Kraška harmonika smo 

tradicionalno prireditev Kraški 

frajtonar letos organizirali 1.9. v Dolu 

pri Vogljah. 

Več o tem jubilejnem dogodku si 

preberite v spodnji priponki. 

Fotogalerija... 

 

Avtor besedila in slik: Olga Knez 

 

 

 

http://www.kraskaharmonika.si/18_canazei_2018.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_kraski_frajtoner.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_canazei_2018.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_kraski_frajtoner.html
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Olga Knez - prejemnica plakete Srečka Kosovela 

V okviru sežanskega občinskega praznika 

„28. avgust“ so na slavnostni seji 

občinskega sveta 24. avgusta v 

Kosovelovem domu v Sežani podelili 

občinska priznanja. Med prejemniki priznanj 

je tudi naša članica Olga Knez, ki je prejela 

plakete Srečka Kosovela, ki se podeli za 

dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter 

za vidne dosežke s področja kulture in 

umetnosti v občini in v širšem prostoru. 

Plaketo je prejela za dolgoletno spremljanje 

lokalnih dogodkov in izčrpno poročanje v medijih. Olga je bila prisotna že pri ustanovitvi KD Kraška 

harmonika (1986)  in je vrsto let kot napovedovalka vodila razna srečanja in nastope ter izbore za 

Zlato harmoniko Ljubečna.  Z besedo in v sliki je ponesla ime društva, ki je prepoznavno ne samo na 

Krasu in v Brkinih, ampak tudi v slovenskem merilu in izven naših meja, predvsem med prijatelji – 

Slovenci v Italiji. Rada pove in je ponosna, da društvo združuje veliko mladih, ki se izpopolnjujejo v 

igranju na diatonično harmoniko pod strokovnim vodstvom učiteljev društva, ki so se izpopolnjevali 

pod vodstvom prof. Zorana Lupinca. Prav tako se društvo lahko ponaša s tem, da smo v več kot 30 

letni zgodovini imeli zelo malo predsednikov, kar pomeni, da so Ludvik Žiberna, Darij Kraj (oba sedaj 

že pokojna), Marino Železnik in aktualna predsednica Danica Pavlič uspešno in z vso odgovornostjo 

vodili oz. vodijo društvo. Čeprav sama ne igra harmonike, pa se rada druži s harmonikarji, kajti „Kdor 

poje, slabo ne misli“, pravi pregovor (saj harmonikarji ob igranju na ta priljubljen ljudski inštrument 

tudi prepevajo in jih  združuje lepa slovenska ljudska pesem).  Že kmalu po nastanku društva je 

spoznala Aleksa Rutarja, znanega izdelovalca harmonik, ki smo ga prav letos junija obiskali in 

nastopili ob 14. Pokalu Rutar v Avstriji. 

Celoten opis je v priponki, slike pa v naši bogati fotogaleriji... 

Avtor slik je g. Jadran Čeh 

 

Čestitke ob prejeti nagradi tudi s strani Kraške harmonike. 

 

 

  

http://www.kraskaharmonika.si/18_olga_knez.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_olga_knez.html
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Naš član Vinko Marišek na novem videospotu 

Naš dolgoletni član Vinko 

je s skupino Trio Rapalci 

posnel skladbo Ob 

harmoniki, mojstri iz 

studia Bogataj pa so za 

to pesem posneli 

Videospot, ki se že vrti na 

You Tube in si ga lahko 

ogledate na povezavi 

spodaj: 

Želimo vam veliko užitka 

ob gledanju in 

poslušanju! 

 

Glasba : Vinko Marinšek, Besedilo : Vili Bertok,Notni zapis : Matic Štavar, Harmonika : Vinko Marinšek 

Vokal in kitara : Mira Vidmar, Vokal in bas kitara : Ljubo Zorn 

 

Zaključek šole diatonične harmonike 2017/18 na Grižah 

 

Zaključek šole harmonike KDKH na Grižah (15.6.2018) 

Zaključni nastop ob zaključku šole harmonike MATIC ŠTAVAR in njegovi učenci. 

 

  

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/18-grize-zaklj-sole_orig.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=E7ryN7e-97Q
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3. kraški traktorski zbor 

Sobota 2. junij 2018 

Utrinek iz sobotnega že 3. 

KRAŠKEGA TRAKTORSKEGA 

ZBORA v Dutovljah... 

 

 

 

 

fotogalerija... 

 

 

 

 

14. pokal Rutar 2018 Rikarja Vas (A) 

Rikarja Vas - Znani izdelovalec 

diatoničnih harmonik Aleks Rutar, ki  se 

je pred dobrimi tremi leti in pol iz Sela 

na Vipavskem preselil v Žitaro vas na 

avstrijsko Koroško, organizira drugo 

soboto in nedeljo v juniju srečanje 

harmonikašev na diatonično 

harmoniko znamke Rutar. Letos je 

potekalo že 14. leto zapored, tretje leto 

pa so se harmonikaši na ta priljubljen 

ljudski inštrument zbrali v kraju Rikarja 

vas pri Slovencih, živečih na Koroškem v 

Avstriji. 

  Prvi dan je potekalo tekmovanje, ki se ga je udeležilo 53 harmonikarjev na Rutarjeve harmonike iz 

Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Italije in Nemčije. Absolutna zmagovalka je postala Danaja Grebenc iz 

Dravograda. 

  Nedeljsko popoldne pa je potekalo v bolj sproščenem vzdušju, kjer so se pred številnim občinstvom 

predstavili znani slovenski narodno zabavni ansambli (Opoj, Poskočni muzikanti, Tapravi faloti, Narcis, 

Ognjeni muzikanti, Tomaž Boškin trio in Brkinci z Nikom Polesom, ki je bil tudi član ocenjevalne 

komisije). Med premori so se predstavili družinski ansambli. 

  Rutar, ki je dolgoletni član KD Kraška harmonika iz Sežane, ki letos obeležuje 32 let uspešnega 

delovanja, je povabil godce iz svojega društva, ki ga vodi predsednica Danica Pavlič. Da je prišlo do 

gostovanja kraških godcev pri Rutarju v Avstriji ima največ zaslug naš član Peter Vodopivec. Godci 

Kraške harmonike, med nami je bil najmlajši 7-letni Manuel Brundula iz Krepelj, so zaigrali nekaj 

http://www.kraskaharmonika.si/18_dutovlje_traktorji.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_dutovlje_traktorji.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_rutar_izlet.html
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poskočnih skladb in poželi obilen aplavz številnega občinstva. Z njimi je zaigral tudi naš član 16-letni 

Jan Novak iz Tomačevice, na katerega smo še posebej ponosni, saj je letos 6. maja v termah Olimije v 

Podčetrtku na državnem tekmovanju osvojil laskavi naslov slovenskega državnega prvaka na 

diatonično harmoniko v kategoriji do 18. let. Novak je na srečanju pri Rutarju zaigral še s tubistom 

Jernejem Terčonom iz Klanca pri Komnu v duetu Kraška harmonika. 

   Kraške godce je na Pokalu Rutar spremljal sežanski podžupan Rado Pirjevec. Predsednica Pavličeva, 

podžupan Pirjevec in član Vincenc Rupnik so se toplo zahvalili Aleksu Rutarju za gostoljubje. Rutar pa 

je izročil priznanje in lep spominček na 14. srečanje za Pokal Rutar našemu društvu kot tudi Janu 

Novaku za Duo Kraška harmonika. 

Srečanje se je udeležil tudi evropski in svetovni prvak Anže Krevh s Koroškega. Najdlje, s Švedske, 

kamor se je iz zgornje Savinjske doline preselil pred 54. leti,  pa se je več kot 1500 km pripeljal 

dragoceni gost 80-letni Viktor Sempremoznik s svojim ansamblom Vikis. Viktor, ki igra harmoniko od 

7. leta starosti, tekmuje z diatonično harmoniko po vsem svetu, napisal pa je okrog 300 melodij. Že 36 

let je vodja in glavni motor ansambla Vikis, ki je prvi in edini slovenski ansambel, ki je posnel na 

Švedskem veliko ploščo, ki je izšla 1978 leta z nosilno skladbo Blisk v gorah. Pravi, da so vse skladbe 

napisana ob misli na dom in domovino. 

  Na Pokalu Rutar so se stkale tudi prijateljske vezi in člani Kraške harmonike smo obljubili, da se ob 

letu osorej spet srečamo pri našem prijatelju, članu in uglednem izdelovalcu harmonik Aleksu 

Rutarju.  Za sladke dobrote pa so na poti kraških godcev na avstrijsko Koroško poskrbele pridne in 

marljive članice društva. 

  

Besedilo in foto: Olga Knez 

 

fotogalerija... 

 

6. Srečanje harmonik ob Blejskem jezeru 

V nedeljo 20.5.2018 smo sodelovali na 

sedaj že 6. Srečanju harmonikaric in 

harmonikarjev na Bledu.Vreme je letos 

organizatorjem malce ponagajalo, ne 

glede na to pa dobro vzdušje, lepi 

spomini in nepozabna doživetja na 

Bledu pa našim članom ostajajo v 

lepem, nepozabnem spominu. 

Letos se je na Bledu zbralo 560 

harmonikarjev in harmonikaric. 

Tudi letos pa sta bila ponovno dva naša 

člana izžrebana in prejela lepi nagradi. 

Pohvala organizatorju in vsem, ki sodelujejo pri organizaciji te prireditve. 

Fotogalerija... 

 

http://www.kraskaharmonika.si/18_rutar_izlet.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_bled.html
http://www.kraskaharmonika.si/18_bled.html
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Občni zbor 2018 - članek 

S frajtonarico na pot z novo predsednico 

Danico Pavlič za štiri leta 

Kulturno društvo Kraška harmonika, ki je 

bilo ustanovljeno leta 1986,  je 

prepoznavno ne samo na Krasu in v Brkinih, 

ampak po celi Sloveniji, njegovi člani pa so 

tudi z Goriškega in Postojnskega,  iz Italije 

in Hrvaške. 

Društvo šteje več kot sto aktivnih članov, ki 

so na izrednem zboru članov izvolili novo 

predsednico društva. Le-ta je postala 

Danica Pavlič, funkcijo pa je že lani predčasno prevzela od Marina Železnika.  Na letošnjem rednem 

volilnem zboru članov, ki je potekal 6. aprila na osmici Šuščevih pri Marku Mahniču na Grahovem 

Brdu pa so po pregledanem delu v preteklem letu in sprejetju okvirnega programa dela za tekoče leto 

ponovno izvolili Danico Pavlič še za en mandat, to je za štiri leta. Volitve novega vodstva so potekale 

brez zapletov, za tajnico pa so imenovali Vesno Počkar. 

V društvu so ponosni na najstarejšega člana 86-letnega Jožeta Škrla iz Mereč, medtem ko je 7-letni 

Manuel Brundula iz Krepelj kot najmlajši član že dve leti zapored prejel priznanje za najmlajšega 

harmonikarja na frajtonarico na majskem srečanju na Bledu. Šola diatonične harmonike, ki jo je 

vpeljal njihov častni član prof. Zoran Lupinc tudi v glasbene šole na Slovenskem, se je dobro razširila in 

njegovi učenci nadaljujejo z učenjem. Pred štirimi leti se je oblikoval harmonikarski orkester, ki ga je v 

začetku vodil Rok Tavčar, ki pa je predal dirigentsko paličico prof. Maticu Štavarju, ki letov tudi 

uspešno vodi 17 tečajnikov diatonične harmonike. Vaje orkestra, katerega člani so tudi Slovenci iz 

Italije, potekajo v starem gasilskem domu v Sežani, kjer domuje tudi Glasbena šola. Odmevna je tudi 

njihova prireditev Kraška frajtonarica na Grižah, kjer se vsako leto predstavijo člani KD Kraška 

harmonika. 

Člani so prisotni na številnih prireditvah na Krasu, v Brkinih, kot tudi v Italiji in na Hrvaškem. Letos so z 

glasom harmonike že popestrili Kraški tek, na omenjeni prireditvi pa bodo sodelovali tudi jeseni ob 

zaključku tekaške sezone. „Pokazali smo tudi humanitarno noto, ko smo sodelovali na dobrodelnem 

bowling turnirju Pomagam, da smučam v temi. Z našimi nastopi popestrimo tudi srečanja drugih 

članov kot so Medobčinsko društvo invalidov, ki je lani praznovalo 30-eltnico svojega delovanja. 

Sodelovali smo na prireditvah V osrčju dežele terana v Križu, na drugem Kraškem traktorskem zboru v 

Dutovljah, v povorki ob sežanskem občinskem prazniku. Nepozabna je bila tudi 38. Fešta da d'Ista v 

Canazeju v Italiji, kjer so nas prijatelji lepo sprejeli. Prav tako smo popestrili vsakoletno jadralsko 

regato Barkovljanka. Na jesen smo odšli na praznik kostanja oz. Marunado v Dobreč na Hrvaško in 

popestrili večer Jesen na Krasu v pesmi in besedi, ki ga je v Kosovelovem Tomaju organiziralo KD 

Kraški šopek. Glas harmonike od Domja in tekmovanje Diaton v Jamljah pa nas tudi vsako leto vabita. 

Na 11. tekmovanju harmonikarjev smo se potegovali za nagrado Avsenik in na tretjem tekmovanju za 

nagrado Cyrilla Demiana v Olimijah in na drugem tekmovanju za veliki pokal Krvavca,“ oriše delo 

Kraške harmonike njena marljiva predsednica Danica Pavlič. 

V načrt za letošnje leto so dali tudi obisk priznanega izdelovalca harmonik Aleksa Rutarja na 

Koroškem. Kraški frajtonar pa bi popestrili s koncertom udeležencev šole harmonike prof. Štavarja. 

Lani pa so pridobili nove prostore, jih opremili in v njih izvajajo tečaje. 

http://www.kraskaharmonika.si/18_obcni_zbor.html
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Vse, ki jih veseli igranje na frajtonarico, vabijo, da se jim pridružijo v članstvo (e-pošta: 

info@kraskahrmonika.si)  in spremljajo spletno stran http://www.kraskaharmonika.si/. 

Besedilo in foto:Olga Knez 

 

....fotogalerija.... 

 

Mladi harmonikaši prof. Zorana Lupinca navdušili številno 

občinstvo 

 

Na spodnji povezavi 

objavljamo članek iz 

marčevske izdaje 

komenskega 

občinskega glasila 

Burja. 

 

Download File 

 

 

  

mailto:info@kraskaharmonika.si
http://www.kraskaharmonika.si/
http://www.kraskaharmonika.si/18_obcni_zbor.html
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/0319_001.pdf
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/0319_001.pdf
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Po strminah navzdol 

LJUBLJANA, 25.1.2018 - Člani Lions Kluba 

Ljubljana Omnia so letos organizirali že 

12. dobrodelni bowling turnir s pomočjo 

družbe REIT investicije, ki upravlja 

zabaviščni center Arena Play&Party v 

ljubljanskem BTC. Udeleženci so zbrali več 

kot 4.300 evrov za celovit projekt »Po 

strmini navzdol«, ki bo slepim in 

slabovidnim otrokom in mladostnikom 

dolgoročno vzpostavil pogoje in možnosti 

za učenje smučanja na njim prilagojen 

način na vseh večjih smučiščih po 

Sloveniji. Namen dogodka je bil poleg 

dobrodelnosti tudi zabava s humornim 

značajem. Za prijetno druženje so 

poskrbeli člani Kulturnega društva Kraška 

harmonika s prof. Maticem Štavarjem in 

Danilo Kocjančič&Friends Band z Natašo 

Madjar. Tako bodo lahko otroci z dobro 

voljo, razumevanjem in podporo 

dobrotnikov lahko smučali »Po strminah 

navzdol«, kar je bil tudi moto dobrodelne 

akcije. Častna gostja letošnjega turnirja, 

na katerem je sodelovalo 20 ekip, je bila 

varuhinja človekovih pravic Vlasta 

Nussdorfer, ki je izvedla otvoritveni met. 

Besedilo: Olga Knez 

Foto:Jasna Parovel 

 

Tekmovanje za nagrado Avsenik 

3.2.in 4.2.2018 je v Begunjah na Gorenjskem potekalo 12. mednarodno tekmovanje harmonikarjev in 

harmonikaric za nagrado Avsenik. 

Naš član ŽAN ŽGUR je dosegel 97,17 točk in prejel ZLATO priznanje (kategorija B od 12- 16 let). 

http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/kr-harmonika-z-ob-instvom_1_orig.jpg
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/kr-harmonika-bovling-1_orig.jpg
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Uresničimo želje 2018 

 

V četrtek, 25.1.2018, smo sodelovali na 12. DOBRODELNEM LIONS BOWLING TURNIRJU Uresničujemo 

želje v Ljubljani. 

Hvala organizatorju za povabilo in gostoljubnost. 

 

Fotogalerija... 

 

 

Uredil: Andrej Rodica, KD Kraška harmonika Sežana  
Sežana, December 2018 

http://www.kraskaharmonika.si/18_uresnicimo_zelje.html
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/18-avsenik01_orig.jpg
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/18-avsenik02_orig.jpg
http://www.kraskaharmonika.si/uploads/6/6/6/7/666782/18-avsenik03_orig.jpg
http://www.kraskaharmonika.si/18_uresnicimo_zelje.html

