
   

Zveza diatonične harmonike Slovenije ZDHS, Ziherlova 36, 1000 

Ljubljana  

 

RAZPIS 

 

TRETJE DRŽAVNO TEKMOVANJE 

ZA NAGRADO 

 

CIRILA DEMIANA 
 

23. 6.–25. 6. 2017 
TERME OLIMIA 

PODČETRTEK 
 

 

 

 



SPLOŠNI RAZPIS ZA VSE KATEGORIJE: 

1. Lokacija tekmovanja: 

Terme Olimia, Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek – kongresna dvorana 

Datum: 23. 6., 24. 6. in 25. 6. 2017 

2. Državnega tekmovanja se lahko udeležijo harmonikarji vseh starosti in 

obeh spolov. Število udeležencev/tekmovalcev je omejeno na 60 – 

v vseh kategorijah.  

 

3. Starostne skupine in dodeljen čas igranja 

I.a: do 11 let, rojeni leta 2006 in kasneje – do 5 min programa 
I.b: 12 in 13 let, rojeni leta 2004 in 2005 – do 8 min programa 

I.c: 14 in 15 let, rojeni leta 2002 in 2003 – do 11 min programa 
II.: 16 do 18 let, rojeni leta 1999, 2000 in 2001 – do 15 min programa 

III.: 19 do 23 let, rojeni leta 1994, 1995, 1996, 1997 in 1998 – do    
15 min programa 

IV.: od 24 let dalje, rojeni leta 1993 in starejsi brez omejitve – do     
15 min programa. 

Vsak tekmovalec se ob prihodu na tekmovanje prijavi na recepciji 
Hotela Sotelia, v soboto, 24. 6. 2017, od 7.00 ure dalje, oz. vsaj dve 

uri pred nastopom.  
 

4. Izbor skladb 

 

V letošnjem letu uvajamo obvezne skladbe, in sicer tiste, ki so 

bile nagrajene v natečaju za nove skladbe leta 2015 in 2016 ter 

dodali dve uspešnici mojstra Franca Miheliča. Na natečaj je 

prispelo sedem skladb, strokovna komisija pa je prvo in drugo 

mesto namenila dvema skladbama Tonija Sotoška tretje mesto 

pa avtorju Boštjanu Povšetu. Za nagrajene skladbe prejmeta tudi 

denarne nagrade v skladu z razpisom, ostali sodelujoči pa 

priznanja.  

Obvezne skladbe za vse kategorije sledeče:  

I.a: Kjer lastovke gnezdijo – Franc Mihelič 
I.b: Ptički se ženijo – Boštjan Povše 

I.c: Čakam počitnice – Toni Sotošek 
II.: Med posavskimi vinogradi – Toni Sotošek 

III.: Po savinjski magistrali – Primož Zvir 
IV.: Ob koncu tedna – Franc Mihelič 

 

Tekmovalci igrajo skladbe po lastnem izboru. Pri izbiri skladb naj 

tekmovalec gleda na raznolikost izbora. Tekmovalec je zavezan 

danemu času, ki mu je dodeljen glede na kategorijo, v kateri 



tekmuje. Čas izvajanja je lahko tudi krajši od dodeljenega. S 

poslano prijavo tekmovalec zvezi dovoljuje snemanje nastopa. 

Zveza bo posnetek uporabila izključno za lastno uporabo. Za 

obiskovalce je snemanje tekmovanja prepovedano. Note 

obveznih skladb najdete v priloženih PDF datotekah. 

 

5. Točkovnik (kot osnova za nagrade) 

50–84,99 priznanje 

85–89,99 bronasta plaketa 

90–94,99 srebrna plaketa 

95–100 zlata plaketa 

 

6. Ocenjevalna komisija:   

 

Tekmovalci bodo ocenjeni glede na glasbene in tehnične kriterije, 

ki so podani v pravilniku ocenjevanja. Odločitev žirije je 

dokončna. Če tekmovalec prekorači časovno omejitev, ga 

komisija lahko prekine. 

 

7. Prijavnina  

Prijave zbiramo do 15. 6. 2017.  

Prijavnina stane:                     

- 35 €   

Kotizacija se nakaže na poslovni račun ZDHS, št.:  

SI56 3000 0001 1674 374, odprt pri Sberbank, d. d.,  

s pripisom KOTIZACIJA DEMIAN, najkasneje do 16. 6. 2017, 

oziroma, prijavo lahko poravnate pred tekmovanjem.   

Po tem datumu prijave niso več mogoče.  

Tekmovalec, ki ne vplača kotizacije, nima možnosti nastopa.  

 

8. Naziv državnega prvaka in pokal Cirila Demiana 

Zmagovalec vsake starostne skupine se bo v nedeljo pomeril v 

velikem finalu (šest tekmovalcev se bori za naslov).  

Zmagovalec prejme:  

- lovoriko Cirila Demiana,  

- naziv državnega prvaka,  

- 500 € denarne nagrade,  

- snemanje ene skladbe v zasebnem glasbenem centru, 

- omogočena mu je promocija na prireditvah pod okriljem 

zveze. 

 

 



9. Spremljevalni program 

 

Petek, 23. 6. 2017  

20.30 slavnostna otvoritev državnega tekmovanja ter nastop članov 

zveze. 

 

Sobota, 24. 6. 2017  

Tekmovanje: 7.00–12.00; 13.00–15.00; 15.30–19.00 

7.00 – 19.00 Razstava harmonik in predstavitev zasebnih glasbenih šol 

20.30 koncert narodno-zabavnih ansamblov na trgu vasi Lipa  

Nedelja, 25. 6. 2017 

8.00 – 13.00 Tekmovanje 

14.00 podelitev nagrad 

14.30 Finale 

15.00 razglasitev državnega prvaka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIJAVNICA  

DRŽAVNO TEKMOVANJE CIRILA DEMIANA 

 

IME in PRIIMEK: _______________________________________ 

NASLOV: _____________________________________________ 

POŠTNA ŠT.: __________________________________________ 

KRAJ: ________________________________________________ 

TELEFON: _____________________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________ 

Datum Rojstva: ________________________________________ 

GLASBENA ŠOLA:__________________MENTOR:______________ 

IZVEDENE SKLADBE NA TEKMOVANJU  

(navedite, naslov dela, avtorja ter minutažo) 

1. ________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________ 

 

4. ________________________________________________ 

 

5. ________________________________________________ 

 

6. ________________________________________________ 

 

 

ZAKLJUČEK PRIJAVE: 15. 6. 2017!!! 

 

 



PRIJAVNICA  

DRŽAVNO TEKMOVANJE CIRILA DEMIANA – VIKEND PAKET V 

TERMAH OLIMA / HOTEL BREZA 

 

REZERVACIJA 

IME in PRIIMEK: _______________________________________ 

NASLOV: _____________________________________________ 

POŠTNA ŠT.: __________________________________________ 

KRAJ: ________________________________________________ 

TELEFON: _____________________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________ 

DODATNE OSEBE V SOBI (IME IN PRIIMEK) 

 

1. ________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________ 

 

 

 

ZAKLJUČEK PRIJAVE: 15. 6. 2017!!! 

OB PRIJAVI POTREBUJETE OSEBNI DOKUMENT. 

 

 


