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Spoštovani harmonikarji in harmonike, 

krovna organizacija za diatonično harmoniko Slovenije, ZDHS, Vas vabi na predtekmovanja in 
peto Državno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko, ki bo prvič potekalo v Velenju. 
Po štirih letih izvedbe tekmovanja v termah Olimia smo spoznali, da je državno prvenstvo 
pod okriljem zveze projekt, ki ga mora gostiti vsak kraj v Sloveniji, saj je z izjemno 
organizacijo in izjemnimi tekmovalci to postal praznik diatonične harmonike v Sloveniji. Tako 
se bo »karavana« zveze vsako leto predstavila na novi lokaciji. Po uspešnem, večletnem 
sodelovanju s tujimi zvezami smo pridobili veliko zaupanja v mednarodnem harmonikarskem 
prostoru in v letu 2018 z Avstrijsko harmonikarsko zvezo (HVÖ) podpisali sporazum o 
uskladitvi pravilnikov in dogovor o tem, da je uradno državno prvenstvo Slovenije 
kvalifikacijsko tekmovanje za svetovno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko. 
Organizacijo slednjega podpira Svetovno združenje harmonike CIA (Confederation 
Internationale des Accordéonistes), ki je del združenja IMC (International Music Council), 
podprtega s strani UNESCA. Tako smo tudi uradno postali pomemben člen svetovnega 
harmonikarskega prostora. 

Lepo Vas pozdravljam in se veselim snidenja z Vami. 

 

Klemen Rošer, inž. 

(predsednik ZDHS) 
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PREDIZBOR ZA DRŽAVNO PRVENSTVO 2019 

Vsi tekmovalci, ki želite nastopiti na državnem prvenstvu v igranju na diatonično harmoniko, 
morate svoj nastop najprej uspešno opraviti na predizboru. Udeležite se lahko treh 
predizborov: 

16.02.2019 ob 14:00 - Dvorana Rudolfa Cvetka  (Senožeče), 

17.02-2019 ob 15:00 - Dvorana gasilskega doma (Nova cerkev), 

23.02.2019 ob 09:00 - Dvorana gostišča Starman (Škofja Loka). 

PRAVILNIK PREDIZBORA 

1. ČLEN - PROGRAM 

Na predizboru vsak tekmovalec zaigra dve skladbi različnih karakterjev in poljubnega izbora. 

 

2. ČLEN - DOVOLJENI ČAS IGRANJA 

Vsak tekmovalec se mora držati dodeljenega časa igranja, in sicer: 

- od 5 do 8 minut. 

 

3. ČLEN - PRIJAVA 

Rok prijave na predizbor je 20. 1. 2019. Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov 
info@zdhs.si, do roka prijave pa je treba poravnati kotizacijo za nastop na predizboru 
državnega prvenstva. 

 Znesek kotizacije za regijsko tekmovanje: 15,00 € 

 Znesek s popustom za simpatizerje ZDHS: 10,00 € 
 

4. ČLEN - STAROSTNE SKUPINE 

Tekmovalci na regijskih tekmovanjih so razvrščeni v naslednje starostne skupine: 

I.a – rojeni 2008 in kasneje  I.b – rojeni 2006 in 2007 

I.c – rojeni 2004 in 2005)  II. – rojeni 2001, 2002, 2003 

III. – rojeni 95, 96, 97, 98, 99, 2000 IV. – rojeni 1992 in starejši 
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5. ČLEN: TOČKOVANJE IN NAPREDOVANJE NA DRŽAVNO PRVENSTVO 

Tričlanska strokovna žirija, ki jo določi ZDHS, bo ocenjevala glasbene prvine, kot so ritmika, 
točnost igranja in interpretacija.  

Pogoj za uvrstitev na državno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko je doseženih 
minimalno 80 od 100 možnih točk. 

 

6. ČLEN: SPLOŠNE INFORMACIJE 
 

- Na predizboru bodite ustrezno urejeni za nastop na odru. 
- Na lokaciji tekmovanja potrdite svojo udeležbo vsaj 30 minut pred začetkom 

tekmovanja. 
- V kolikor kotizacija ni pravočasno poravnana, prijavo obravnavamo kot neveljavno. 
- Ocene strokovne žirije so dokončne in se ne spreminjajo. 

 
 

7. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN DODATNE INFORMACIJE 

Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke o prijavljenih in sodelujočih na predizbor, ki nam jih 
boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in evropsko smernico GDPR. Osebnih podatkov ne 
bomo pod nobenim pogojem uporabili brez privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v 
uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Vaši podatki ne 
bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko 
kakorkoli škodovali. Osebne podatke bomo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo 
to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani, torej za namen 
predizbirnega tekmovanja za državno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko. 
Tekmovalci ob prijavi na tekmovanje dovoljujejo javno objavo osebnih imen v vrstnem redu 
programa tekmovanja, snemanje tekmovalnega nastopa, objavo in obdelavo podatkov in 
pridobljenega materiala izključno z namenom objave rezultatov in promoviranja ZDHS. S 
prijavo na dogodek tekmovalci dovoljujejo fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih 
omrežjih in druge javne objave, povezane s tekmovanjem. Vaše osebne podatke, ki ste jih 
posredovali pri prijavi ali pozneje, lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali 
izbrišete tako, da pošljete zahtevo na naslov: info@zdhs.si. 

 

Dodatne informacije glede predizborov dobite pri predstavniku ZDHS ali na elektronskem 
naslovu info@zdhs.si. 
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V. DRŽAVNO PRVENSTVO V IGRANJU NA DIATONIČNO HARMONIKO ZA 
NAGRADO CIRILA DEMIANA 

 
PRAVILNIK 
 

1. ČLEN: LOKACIJA TEKMOVANJA 
 
Dom kulture Velenje, Titov trg 4, 3320 Velenje. 
 
 

2. ČLEN: POGOJI ZA UDELEŽBO 
 
Državnega prvenstva se lahko udeležijo vsi tekmovalci, ki so na predizboru dosegli najmanj 
80 od 100 možnih točk. 
 
 

3. ČLEN: STAROSTNE SKUPINE IN DOVOLJEN ČAS IGRANJA 
 
Tekmovalci so razvrščeni v naslednje starostne skupine: 

Solisti 

I.a – rojeni 2008 in kasneje  / od 3 do 6 minut  

I.b – rojeni 2006 in 2007  / od 5 do 9 minut 

I.c – rojeni 2004 in 2005  /  od 8 do 12 minut 

II. – rojeni 2001, 2002, 2003   /  od 12 do 15 minut 

III. – rojeni 95, 96, 97, 98, 99, 2000 /  od 12 do 15 minut 

IV. – rojeni 1992 in starejši  / od 12 do 15 minut 

 

Duo in komorne zasedbe harmonik 

Na tekmovanju lahko v tekmovalni kategoriji duo in komorne zasedbe tekmujejo tudi sestavi 
diatoničnih harmonikarjev. Pri razporeditvi v komorne skupine se izračuna povprečna starost 
članov dua oziroma skupine. 
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I.a – do 11 let   / od 3 do 6 minut  

I.b – 12 do 13 let   / od 5 do 9 minut 

I.c – 14 in 15 let   / od 8 do 12 minut 

II. – 16 do 18 let  / od 12 do 15 minut 

III. – 19 do 23 let  /  od 12 do 15 minut 

IV. – od 24 let   / od 12 do 15 minut 

 
 

4. ČLEN: OBVEZNE SKLADBE ZA VSE STAROSTNE SKUPINE IN OSTALI PROGRAM 
 
Solisti 
 
I.a Ceperle (L. Slak) 

I.b Veselje v zidanci (Boštjan Povše) ali Sprehod ob Savinji (Primož Zvir) 

I.c  Na počitnice (Boštjan Povše) ali Urhova nedelja (Janez Lekše) 

II. Na Podsredškem gradu (Toni Sotošek) ali Valček za Johanna (Klemen Rošer) 

III. Alpska dežela (Klemen Rošer) 

IV.  Vrbovska polka (Primož Zvir) 

 

Tekmovalci solisti morajo najprej zaigrati eno izmed obveznih skladb, ki so razpisane v njihovi 
starostni skupini, potem pa zaigrajo prosti del programa. Program naj sestavljajo 
karakteristično različne skladbe. Obvezna skladba se oceni ločeno od prostega programa, 
obe oceni pa nato tvorita skupno oceno za nastop tekmovalca.  
 
Duo in komorne skupine 
 
Dueti in komorne skupine nastopajo s prostim tekmovalnim programom, igrajo pa lahko 
skladbe, ki so v originalu napisane za diatonično harmoniko. Priredbe za več harmonik so 
dovoljene. 

 
NOVOST: 
Ker je leta 2019 državno prvenstvo Slovenije predizbor za svetovno prvenstvo v igranju na 
diatonično harmoniko, se morajo tekmovalci zaradi uskladitve pravilnika držati naslednjih 
kriterijev pri izboru skladb: 
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- Polovica izvajanega programa na harmoniki mora imeti tradicionalni pridih pokrajine, 
iz katere tekmovalec prihaja, ali pa mora imeti tradicionalni pridih glede na slovensko 
okolje (ljudska glasba, narodno-zabavna glasba). 

 
- Druga polovica programa ima lahko prav tako tradicionalni pridih, v kolikor pa je 

sestavljena iz drugih glasbenih žanrov (klasika, jazz, blues, latino in ostale glasbene 
zvrsti) pa je pogoj, da so bile izbrane skladbe v originalu napisane za diatonično 
harmoniko. 
 

 
5. ČLEN: DISKVALIFIKACIJA TEKMOVALCA 

 
Tekmovalec je lahko diskvalificiran v primeru: 

- da se ne drži določenega najkrajšega in najdaljšega trajanja igranja za njegovo 
starostno skupino (ob prekoračitvi ima žirija pravico prekiniti igranje tekmovalca); 

- da igrani program na sovpada s pravilnikom tekmovanja. 
 

 
6. ČLEN: FINALE TEKMOVANJE   

 
Vsi zmagovalci starostnih skupin se bomo še enkrat pomerili v finalu državnega prvenstva za 
naziv DRŽAVNI PRVAK V IGRANJU NA DIATONIČNO HARMONIKO 2019. Finalisti še enkrat 
zaigrajo obvezno skladbo, ki so jo igrali v skupinskem delu tekmovanja, in eno skladbo iz 
prostega dela programa. Skladbi se ocenita ločeno in skupaj tvorita povprečno oceno 
finalista. 
 

7. ČLEN: TOČKOVNIK IN NAGRADE 
 

- od 50 do 84,99 točk PRIZNANJE ZA SODELOVANJE 
- od 85 do 89,99 točk BRONASTO PRIZNANJE 
- od 90 do 94,99 točk SREBRNO PRIZNANJE 
- od 95 do 100 točk ZLATO PRIZNANJE 

 

Posebne nagrade: 
- plakete za vse tekmovalce; 
- nagrada za najboljšo izvedbo obvezne skladbe; 
- priznanje za prvo, drugo in tretje mesto v starostni skupini; 
- plaketa za 1. mesto v vsaki starostni skupini; 
- plaketa za najboljši duo oziroma komorno zasedbo; 
- pokal za državnega prvaka 2019. 

 
Ocene strokovne žirije so dokončne. 
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8. ČLEN: PRIJAVA 
 
Tekmovalci, ki so na predizborih dosegli dovolj visoko število točk, da lahko nastopijo na 
državnem tekmovanju (torej minimalno 80 točk), morajo izpolnjene prijavnice za nastop na 
državnem tekmovanju poslati na elektronski naslov zveze (info@zdhs.si) do izteka roka za 
prijavo. Hkrati morajo najkasneje do dneva roka za prijavo na transakcijski račun ZDHS 
nakazati znesek kotizacije za nastop na državnem prvenstvu. Podatki za prijavo: 
 
Rok za oddajo prijavnice na elektronski naslov ZDHS je 15. 3. 2019. 
Rok za plačilo kotizacije je 15. 3. 2019. 
 
Znesek kotizacije za prijavo na državno prvenstvo 2019 je:  
 
Solisti 

- 40 € 
- 30 € (za simpatizerje ZDHS) 

 
Dueti, komorne zasedbe: 

- 45 € (za duo) 
- 5 € (vsak naslednji član zasedbe) 

 
V kolikor je kateri izmed članov zasedbe simpatizer ZDHS priznamo 15% popust na znesek 
prijavnine. 

 
PODATKI ZA NAKAZILO: 
IBAN: SI56 3000 0001 1674 374 
Zveza diatonične harmonike Slovenije 
Ziherlova ulica 36, 1000 Ljubljana 
Namen plačila: KOTIZACIJA – IME IN PRIIMEK TEKMOVALCA 
 
Po roku 15. 3. 2019 prijave niso več možne. Prijavnice, za katere kotizacija ne bo pokrita na 
dan roka za plačilo kotizacije, ne bodo veljavne. 
 

9. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN DODATNE INFORMACIJE 

Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke o prijavljenih in sodelujočih na natečaj, ki nam jih 
boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in evropsko smernico GDPR. Osebnih podatkov ne 
bomo pod nobenim pogojem uporabili brez privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v 
uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Vaši podatki ne 
bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko 
kakorkoli škodovali. Osebne podatke bomo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo 
to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani, torej za namen državnega  
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tekmovanja v igranju na diatonično harmoniko. Tekmovalci ob prijavi na tekmovanje 
dovoljujejo javno objavo osebnih imen v vrstnem redu programa tekmovanja, snemanje 
tekmovalnega nastopa, objavo in obdelavo podatkov in pridobljenega materiala izključno z 
namenom objave rezultatov in promoviranja ZDHS. S prijavo na dogodek tekmovalci 
dovoljujejo fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih in druge javne 
objave, povezane s tekmovanjem. Vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali pri prijavi ali 
pozneje, lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali izbrišete tako, da pošljete 
zahtevo na naslov: info@zdhs.si. 

Dodatne informacije o državnem prvenstvu dobite pri predsedniku ZDHS (tel: 031 428 118) ali 
na elektronskem naslovu: info@zdhs.si.  
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SVETOVNO PRVENSTVO V IGRANJU NA DIATONIČNO HARMONIKO 2019. 

 

 
 
PRAVILNIK ZA NASTOP NA SVETOVNEM PRVENSTVU 
  
Pri sestavi pravilnika za svetovno prvenstvo je sodelovala Zveza diatonične harmonike 
Slovenije, ki je leta 2018 postala uradna partnerica organizatorja, Avstrijske harmonikarske 
zveze »HVÖ«.  
Mladinska kategorija 

- Pogoj za nastop na svetovnem prvenstvu je doseženo zlato priznanje na državnem 
prvenstvu Zveze diatonične harmonike Slovenije (iz kateregakoli leta tekmovanja). 

- V mladinski skupini lahko nastopijo tekmovalci stari od 15 do 21 let. 
- Tekmovalec se predstavi s tremi skladbami s skupnim časom igranja do 12 minut. 
- Dve skladbi morata biti tradicionalni za državo ali okolje, iz katerega tekmovalec 

prihaja (za slovenske predstavnike je to slovenska ljudska (lahko z variacijami) ali 
narodnozabavna glasba). 

- Tretja skladba je lahko poljubnega žanra (klasika, jazz, blues, latino itd.), ampak mora 
biti originalna skladba za diatonično harmoniko.  

- Priredbe skladb, ki niso napisane za diatonično harmoniko, ni dovoljeno igrati. 
Kategorija svetovnih prvakov 

- Pogoj za nastop na svetovnem prvenstvu je doseženo zlato priznanje na državnem 
prvenstvu Zveze diatonične harmonike Slovenije (iz katerega koli leta tekmovanja). 

- V kategoriji svetovnih prvakov lahko nastopijo tekmovalci stari od 22 do 33 let. 
- Tekmovalec se predstavi s štirimi skladbami s skupnim časom igranja do 15 minut. 
- Dve skladbi morata biti tradicionalni za državo ali okolje, iz katerega tekmovalec 

prihaja (za slovenske predstavnike je to slovenska ljudska (lahko z variacijami) ali 
narodnozabavna glasba). 

- Tretja in četrta skladba sta lahko poljubnega žanra (klasika, jazz, blues, latino itd.), 
ampak morata biti originalni skladbi za diatonično harmoniko.  

- Priredbe skladb, ki niso napisane za diatonično harmoniko, ni dovoljeno igrati. 
 

Celoten pravilnik bo v slovenščini objavljen na spletni strani www.zdhs.si. Državljani 
republike Slovenije se na svetovno prvenstvo prijavijo preko Zveze diatonične harmonike 
Slovenije (ZDHS), ki jih obvešča o vseh pomembnih informacijah in pomaga tudi pri 
organizaciji bivanja na lokaciji tekmovanja. Predstavnik ZDHS bo prisoten na lokaciji poteka 
svetovnega prvenstva, kjer bo slovenskim predstavnikom nudil vse potrebne informacije in 
skrbel za njihovo koordinacijo. 
 
Svetovno prvenstvo 2019 bo potekalo v kraju St. Peter-Freienstein na avstrijskem 
Štajerskem. 

 

http://www.zdhs.si/

