
7. DRŽAVNO TEKMOVANJE
V IGRANJU NA DIATONIČNO HARMONIKO 2021

(predtekmovanje za svetovno prvenstvo
v igranju na diatonično harmoniko 2022)

Organizatorja:



RAZPIS »DRŽAVNO TEKMOVANJE 2021«

Zveza diatonične harmonike Sloven�e in Zavod za kulturo, šport, turizem in mladin-
ske dejavnosti Ravne na Koroškem vabita na 7. Državno tekmovanje v igranju na dia-
tonično harmoniko. 

Kraj in datum
27. 11. 2021, Kulturni center Ravne na Koroškem (Gledališka pot 1, 2390 Ravne na 
Koroškem) 

Pogoji za sodelovanje
Na Državnem tekmovanju 2021 lahko tekmujejo vsi harmonikarji in harmonikarke, ki 
so državljani in državljanke Republike Sloven�e ali so zamejski Slovenci.

Zaradi pandem�e v letu 2021 pogoj za nastop na državnem tekmovanju ni nastop na 
predtekmovanju. Možne so direktne pr�ave na državno tekmovanje.

Discipline
Tekmovalci lahko tekmujejo v naslednjih disciplinah:
    • Solisti - Tradicionalna in originalna glasba
    • Solisti - Vsa glasba
    • Komorne zasedbe z diatonično harmoniko - Tradicionalna in originalna glasba 
    • Komorne zasedbe z diatonično harmoniko - Vsa glasba

Dovoljeni tekmovalni programi
• V disciplinah »Tradicionalna in originalna glasba« se lahko igra ljudska glasba, 
narodno zabavna glasba in originalne skladbe za diatonično harmoniko. Lahko se 
igrajo tudi vse »netradicionalne« glasbene zvrti, če gre za skladbe, ki so v originalu 
napisane za diatonično harmoniko.

• V disciplinah »Vsa glasba« se lahko igrajo vse glasbene zvrsti, originalna in neorigi-
nalna dela za diatonično harmoniko.

• Komorne zasedbe so lahko dueti ali večje skupine glasbenikov z diatoničnimi har-
monikami ali drugimi, spremljevalnimi glasbili. Pomembno je, da nosi diatonična  
harmonika v zasedbi pretežno vlogo solističnega glasbila, morebitna ostala glasbila 
pa so lahko v vlogi spremljevalnih glasbil (momentni solistični vložki drugih glasbil so 
dovoljeni). Komorna zasedba mora biti programsko opredeljena ali nastopa v discipli-
ni »Tradicionalna in originalna glasba«, ali v disciplini »Vsa glasba«.



Starostne skupine
Tekmovalci solisti
Razdeljeni so v sledeče starostne skupine:
• I.a – rojeni 2010 in kasneje / od 3 do 6 minut programa
• I.b – rojeni 2008 in 2009 / od 5 do 9 minut programa
• I.c – rojeni 2006 in 2007 / od 8 do 12 minut programa
• II. – rojeni 2003, 2004, 2005 / od 12 do 15 minut programa
• III. – rojeni 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 / od 12 do 15 minut programa
• IV. – rojeni 85, 86,… 94, 95, 96 / od 12 do 15 minut programa
• V. – rojeni 1884 in prej / od 8 do 12 minut programa

Komorne zasedbe
Pri razporeditvi komornih skupin v starostne skupine se izračuna povprečna starost 
članov dua oziroma skupine.
• I.a – do 11 let / od 3 do 6 minut
• I.b – 12 do 13 let / od 3 do 6 minut
• I.c – 14 in 15 let / od 8 do 12 minut
• II. – 16 do 18 let / od 8 do 12 minut
• III. – 19 do 23 let / od 8 do 12 minut
• IV. – od 24 let do 35 let / od 3 do 6 minut
• V. - 36 let in več / od 3 do 6 minut

Obvezne skladbe
V disciplini Solisti - Tradicionalna in originalna glasba so razpisane naslednje 
obvezne skladbe:
• I.a Ko harmoniko zaigram (P. Zvir)
Dodatna možna skladba iz zakladnice:
Tebi Sloven�a (ans. Sloven�a)

• I.b Večer na Libni (T. Sotošek)
Dodatna možna skladba iz zakladnice:
Srečno mlada Sloven�a  (ans. L. Slaka) 

• I.c Kronometer polka (T. Sotošek)
Dodatna možna skladba iz zakladnice:
Slovenski pozdrav  (Ans. Bratov Avsenik)

• II. Valček za Evo (T. Sotošek)
Dodatna možna skladba iz zakladnice:
Sloven�a od kod lepote tvoje (Ans. bratov Avsenik)

• III. Valentinu v pozdrav (K. Rošer)
Dodatna možna skladba iz zakladnice:
Zakladi Sloven�e (F. Mihelič)



• IV.Singer polka (T. Sotošek)
Dodatna možna skladba iz zakladnice:
Moja dežela (ans. Slovenski muzikanti)

• V.  Končno sem se odločil (P. Zvir) 
Dodatna možna skladba iz zakladnice:
Sloven�a je domovina moja (Fantje iz vseh vetrov)

Dodatne skladbe smo izbirali na tematiko Sloven�e, saj letos praznujemo 30. obletni-
co samostojnosti republike Sloven�e.

Opomba: 
Solisti v disciplini »Tradicionalna in originalna glasba« si izberejo eno izmed razpisanih 
obveznih skladb (zaželjeno je, da izberejo novejšo predlagano skladbo, lahko pa se 
zaigra tudi druga predlagana, skladba iz zakadnice). Preostali del programa si izberejo 
prosto, po lastni presoji. Celoten program tekmovalca mora biti v času igranja, ki je 
predpisan za posamezno starostno skupino. Izbor skladb mora biti primeren
razpisnim pogojem discipline »Tradicionalna in originalna glasba«.

V disciplini Solisti - Vsa glasba ni razpisanih obveznih skladb.

Opomba:
Tekmovalci si celoten program izberejo prosto, po lastni presoji. Igrajo lahko katerako-
li glasbena dela. Časovno mora program ustrezati razpisanemu času starostne 
skupine v kateri igrajo.

V disciplini Komorne zasedbe z diatonično harmoniko - Tradicionalna in originalna 
glasba ni razpisanih obveznih skladb.

Opomba:
Tekmovalci si celoten program izberejo prosto, po lastni presoji. Igrajo lahko dela ki so 
skladna z razpisnimi pogoji za disciplino »Tradicionalna in originalna glasba«. Časovno 
mora program ustrezati razpisanemu času starostne skupine v kateri igrajo.

V disciplini Komorne zasedbe z diatonično harmoniko - Vsa glasba ni razpisanih 
obveznih skladb.

Opomba:
Tekmovalci si celoten program izberejo prosto, po lastni presoji. Igrajo lahko 
katerakoli glasbena dela. Časovno mora program ustrezati razpisanemu času 
starostne skupine v kateri igrajo.



Kriter� ocenjevanja
Sestav strokovne žir�e, ki ga določi Zveza diatonične harmonike Sloven�e, bo vse 
nastopajoče ocenjeval po naslednjem kriter�u:
        •  do 69,99 točk   Priznanje za sodelovanje
        •  Od 70 do 89,99 točk  Bronasto priznanje
        •  Od 90 do 94,99 točk  Srebrno Priznanje
        •  Od 95 do 100,0 točk  Zlato priznanje

Področja ocenjevanja
Strokovna žir�a bo ocenjevala po sledečih glasbenih področjih:
    • Zahtevnost programa glede na starostno kategor�o
    • Točnost izvedbe
    • Interpretac�o
    • Tehnično izvedbo
    • Ritmično podajanje 
    • Celosten nastop tekmovalca (primernost obleke, primernost telesne mimike)
Ocene strokovne žir�e so dokončne.

Nagrade
• Zlata, srebrna, bronasta in priznanja za udeležbo glede na število osvojenih točk 
• Pokali Zveze diatonične harmonike Sloven�e za prva mesta v vseh starostnih kate-
gor�ah v vseh disciplinah
• Materialne nagrade Zveze diatonične harmonike Sloven�e in sponzorjev
• Skulptura Zveze diatonične harmonike Sloven�e za absolutna državna zmagovalca 
solista v obeh disciplinah
• Nagrada za najboljši komorni zasedbi v obeh disciplinah

Opomba:
Nagrade za prva mesta znotraj posameznih kategor� se podeljujejo samo v primeru da 
prvo uvrščeni doseže minimalno 95 točk.

Diskvali�kac�a tekmovalca in odbitki doseženih točk
Tekmovalec je lahko diskvali�ciran ali prejme odbitek točk v sledečih primerih
 • Če se ugotovi, da je pri pr�avi navajal lažne osebne podatke
 • Če ni upošteval katerega koli člena razpisa tekmovanja
 • Če njegov izbor skladb ni bil v skladu s pravilnikom
 • Če je presegel ali če ni dosegel predpisanega časa igranja



Pr�ava
Na državno tekmovanje se je potrebno pravočasno pr�aviti. Rok pr�ave 31.10.2021!

Pr�avnice za državno tekmovanje se nahajajo na spletni strani www.zdhs.si. V celoti 
izpolnjeno pr�avnico pošljite vedno na elektronski naslov Zveze diatonične harmonike 
Sloven�e; info@zdhs.si. Poleg pr�avnice pošljite tudi fotokop�o osebnega dokumenta 
na katerem lahko preverimo resničnost napisanih podatkov (datum in leto rojstva).

Ob pr�avi je potrebno poravnati pr�avnino, ki se nakaže na transakc�ski račun Zveze 
diatonične harmonike Sloven�e.

Podatki za nakazilo
IBAN: SI56 3000 0001 1674 374
Zveza diatonične harmonike Sloven�e
Mestni trg 4, 3310 Žalec
Namen plačila: PR�AVA - DRŽAVNO – IME IN PRIIMEK TEKMOVALCA

Znesek pr�avnine
 • Solisti (Obe disciplini) - 40 €
 • Komorne zasedbe (Obe disciplini) - 25 € na člana zasedbe

Opombe:
• Harmonikarji in harmonikarice, ki plačujejo Zvezi diatonične harmonike članarino kot 
simpatizerji zveze, imajo na vse pr�avnine 15% popusta. V tem primeru nakažite ob 
pr�avi simpatizerja na tekmovanje 15% manjši znesek.
• Pr�av, za katere pr�avnine na rok pr�ave ne bodo poravnane, ne bomo smatrali kot 
ustrezne.

Varstvo osebnih podatkov in dodatne informac�e
Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke o pr�avljenih 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 instituc�am, 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 tekmovanja v igranju na 
diatonično harmoniko. Tekmovalci ob pr�avi 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 pr�avo na dogodek tekmovalci dovoljujejo 
fotogra�ranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih in druge javne objave, pov-
ezane s tekmovanjem. Vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali pri pr�avi ali 



pozneje, lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali izbrišete tako, da pošljete 
zahtevo na naslov: info@zdhs.si.

Dodatne informac�e o državnem tekmovanju dobite pri predsedniku ZDHS (tel: 031 
428 118 – Klemen Rošer) ali na elektronskem naslovu: info@zdhs.si.

Priprava razpisnih pogojev in razpisne dokumentac�e za Zvezo diatonične 
harmonike Sloven�e:
• Razpis je pripravil predsednik zveze diatonične harmonike Sloven�e. 
• Izbor obveznih skladb je naredil strokovni svet Zveze diatonične harmonike Sloven�e.
• Celoten razpis sta potrdila strokovni svet in upravni odbor Zveze diatonične
harmonike Sloven�e.

Predsednik Klemen Rošer:

SVETOVNO PRVENSTVO 2022 – HVÖ
Naslednje svetovno prvenstvo, ki bo potekalo pod okriljem Avstr�ske harmonikarske 
zveze v sodelovanju z Zvezo diatonične harmonike Sloven�e se bo odv�alo od 26. – 
29.5.2022 v termah Olimia. Pogoj za udeležbo je doseženo minimalno srebrno priznan-
je na državnem prvenstvu, ki ga organizira Zveze diatonične harmonike Sloven�e iz 
katerega koli leta tekmovanja.


