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UVODNA BESEDA
Veseli me, da se bomo letos na Tekmovanju za nagrado Lojzeta Slaka zopet poklonili »godcu 
vseh godcev«, Lojzetu Slaku, ki bi ravno letos praznoval svoj 90. rojstni dan. Zveza diatonične 
harmonike Slovenije bo skupaj z družino Slak in občino Mirna Peč poskrbela, da bo tekmovanje 
izvedeno na visokem nivoju in, da bo spremljevalni program bogat ter zanimiv, »piko na i« pa 
boste s svojim obiskom dodali harmonikarji ter instrumentalisti, ki boste zaigrali viže Lojzeta 
Slaka in njegovega ansambla.
Naj živi Slakova glasba!
Veselimo se snidenja z vami.

Klemen Rošer
Predsednik ZDHS

RAZPIS
1. ČLEN – POGOJ ZA PRIJAVO 
Tekmovanja se lahko udeležijo glasbeniki vseh narodnosti, vseh starosti in obeh spolov. Pogoj 
za instrumentaliste je, da skladbe iz izvajanega programa izvirajo iz zakladnice Slakove glasbe. 
Pogoj za vokalne skupine je, da skladbe izvajajo iz zakladnice slovenskih ljudskih ali umetnih 
pesmi, ki so jih izvajali Fantje s Praprotna ter pesmi iz zakladnice Slakove glasbe, prirejene za 
vokalno izvedbo. 

2. ČLEN – DISCIPLINE
Disciplina SOLO DIATONIČNA HARMONIKA 
V disciplini »solo diatonična harmonika« nastopajo harmonikarji in harmonikarke, ki igrajo na 
diatonično harmoniko. Nastop izvedejo solo, brez spremljave drugih glasbil.

Disciplina INSTRUMENTALNA ZASEDBA 
V disciplini »instrumentalna zasedba« lahko nastopajo sestavi z glasbili, ki so prisotna v Slakovi 
glasbi:
• trio (harmonika, kitara, berda ali kontrabas ali bariton)
• trio in spremljevalna glasbila (klarinet, citre, trobenta …)

Disciplina VOKALNA SKUPINA 
V disciplini »vokalna zasedba« nastopajo sestavi s štiriglasnim petjem (kvartet, kvintet ali večje 
zasedbe), ki izvajajo slovenske ljudske in/ali umetne pesmi iz zakladnice pesmi Fantov s 
Praprotna ter pesmi iz zakladnice Slakove glasbe, prirejene za vokalno izvedbo. Vokalna skupina 
nastopi brez spremljave instrumentalistov



3. ČLEN – STAROSTNE KATEGORIJE 
Disciplina »solo diatonična harmonika« 
Tekmovalci so razvrščeni v naslednje starostne kategorije: 
kategorija I.a: do 11 let, rojeni leta 2011 in kasneje; 
kategorija I.b: 12 in 13 let, rojeni leta 2009 in 2010; 
kategorija I.c: 14 in 15 let, rojeni leta 2007 in 2008; 
kategorija II: 16 do 18 let, rojeni leta 2004 , 2005, 2006; 
kategorija III: 19 do 23 let, rojeni leta 1999, 2000, 2001, 2002 in 2003; 
kategorija IV: 24 do 39 let, rojeni od leta 1982 do 1998; 
kategorija V: od 40 let dalje, rojeni do leta 1981
Disciplina »instrumentalna zasedba« 
V disciplini »instrumentalna zasedba« ni starostnih kategorij. Strokovna komisija oceni izvajanje 
glede na povprečno starost instrumentalne zasedbe. 

Disciplina »vokalna skupina« 
V disciplini »vokalna skupina« ni starostnih kategorij. Strokovna komisija oceni izvajanje glede 
na povprečno starost vokalne skupine. 

4. ČLEN – TEKMOVALNI PROGRAM
Disciplina »solo diatonična harmonika« 
Tekmovalci najprej zaigrajo obvezno skladbo, ki je določena za vsako starostno kategorijo. Kot 
drugo zaigrajo katerokoli skladbo iz zakladnice Slakove glasbe. 

Seznam obveznih skladb: 
Kategorija I.a: »ČEBELAR« ali »CEPRLE« 
Kategorija I.b: »TA SOSEDOV FRANCELJ« ali »POTEPUH« 
Kategorija I.c: »POLKA IN MAJOLKA« ali »POŠTAR« 
Kategorija II.: »PRI DOBRI KAPLJICI« ali »POD GORJANCI JE OTOČEK« 
Kategorija III.: »S HARMONIKO NA RAJŽO« ali »DIMNIKAR« 
Kategorija IV.: »OB CVIČKU« ali »KJER MAMICI BI ROŽ NABRAL« 
Kategorija V: »ZNANA POLKA« ali »SVATJE ŽE VRISKAJO« 

Disciplina »instrumentalna zasedba« 
Najprej zaigrajo skladbo iz zakladnice Slakove glasbe, posneto v enakem sestavu kot instru-
mentalna zasedba, ki nastopa. Druga skladba je katerakoli Slakova skladba.
Primeri za prvo skladbo instrumentalne zasedbe: 
• SESTAV (klasičen trio): harmonika, kitara, kontrabas ali berda 
Predlog: Okrogla polka 
• SESTAV: harmonika, kitara, bariton, dva klarineta 
Predlog: Pod gospodično 
• SESTAV: harmonika, kitara, bariton, klarinet
Predlog: Žužemberska polka 
• SESTAV: harmonika, kontrabas, klarinet, trobenta



Predlog: Mirnopeška polka
• SESTAV: harmonika, kitara, kontrabas, citre 
Predlog: Ne prižigaj luči 

Disciplina »vokalna skupina« 
Zapojejo slovensko ljudsko ali umetno pesem iz zakladnice pesmi Fantov s Praprotna ter pesmi 
iz zakladnice Slakove glasbe, prirejene za vokalno izvedbo. 

5. ČLEN – OCENJEVALNI KRITERIJ IN ŽIRIJA 
Strokovna žirija, ki jo določita organizator in družina Slak, bo ocenila nastope tekmovalcev. 
Ocenjevala bo glasbene prvine, kot so ritmika, dinamika, tehnična izvedba in »Slakov način« 
interpretacije, ki mora sovpadati oziroma se čim bolj približati originalnim zvočnim zapisom.

Tekmovalci bodo glede na doseženo število točk prejeli:
• od 95 do 100 točk zlato priznanje; 
• od 90 do 94 točk srebrno priznanj; 
• od 85 do 89 točk bronasto priznanje; 
• do 84 točk priznanje za udeležbo. 
Med ocenjevanjem se bodo decimalna mesta matematično zaokroževala navzgor ali navzdol.

6. ČLEN – GARDEROBA TEKMOVALCA 
Tekmovalec mora biti za nastop primerno oblečen (narodna noša, ali druga za oder primerna 
garderoba - elegantno). 

7. ČLEN – PRIJAVNINE 
Prijavnina za disciplino »solo diatonična harmonika« v vseh starostnih skupinah znaša 50,- EUR, 
za instrumentalno zasedbo trio znaša 75,- EUR, za instrumentalno zasedbo kvartet ali več 100,- 
EUR, za vokalno skupino kvartet ali več 100,- EUR. Poravnana mora biti na dan zaključka 
prijavnega roka. Prijav, za katere na datum zaključka prijavnega roka prijavnina ne bo pora-
vnana, ne bomo upoštevali kot veljavne.

Podatki za nakazilo
IBAN: SI56 3000 0001 1674 374
Zveza diatonične harmonike Slovenije
Mestni trg 4, 3310 Žalec
Namen plačila: Slak - ime in priimek tekmovalca

8. ČLEN – NAGRADE
Tekmovalci za svoje nastope prejmejo priznanja in skulpture za najboljše tekmovalce. Poleg 
tega bomo podelili tudi različne praktične ter spominske nagrade.



9. ČLEN – ROK PRIJAVE
Rok za prijavo je 15. 9. 2022. 
Prijavnic, ki bodo prispele po tem datumu, ne bomo upoštevali kot veljavne. 

10. ČLEN – VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
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 SUVP/GDPR. 
Osebnih podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez privoljenja, jih kakorkoli posre-
dovali 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 Festivala Slakove glasbe. 
Tekmovalci ob prijavi na tekmovanje dovoljujejo javno objavo osebnih imen v vrstnem redu pro-
grama tekmovanja, snemanje tekmovalnega nastopa, objavo in obdelavo podatkov in prido-
bljenega materiala izključno z namenom objave rezultatov in promoviranja festivala. S prijavo na 
dogodek tekmovalci dovoljujejo fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih in 
druge javne objave, povezane s festivalom. Vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu 
ali pozneje, lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali izbrišete tako, da pošljete zahte-
vo na naslov: info@zdhs.si.

11. ČLEN – DODATNE INFORMACIJE
Prijavnico pošljite na elektronski naslov info@zdhs.si
Za več informacij in dodatna pojasnila nam lahko pošljete elektronsko sporočilo na: info@zdhs.-
si ali pokličete na telefonsko številko: 031 428 116 (Klemen Rošer)

Zveza diatonične harmonike Slovenije
Mestni trg 4, 3310 Žalec

Klemen Rošer, predsednik ZDHS 
[m] +386 31 428 118

[e] info@zdhs.si

www.zdhs.si


