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Pravilnik tekmovanja harmonikarjev v igranju na diatonično harmoniko za plaketo 

»NAJ GODEC MESTA ZREČE 2019« 

 

Tekmovanje harmonikarjev v igranju na diatonično harmoniko za plaketo »NAJ GODEC 

MESTA ZREČE 2019« organizira Društvo godbenikov Zreče v sodelovanju z Občino Zreče. 

Predstavnik vseh organizatorjev je Organizacijski odbor prireditve Ropotanje v Starih Zrečah, 

vodja tekmovanja je Davorin Hartman. 

 

Tekmovanje bo potekalo v okviru tradicionalne prireditve Ropotanje v Starih Zrečah v 

soboto, 8. junija 2019, ob 12.00 uri pod velikim šotorom v Starih Zrečah (stara zadruga). 

 

Na tekmovanje sprejeti tekmovalec mora biti na dan tekmovanja na prireditvenem prostoru 

vsaj pol ure pred pričetkom prireditve. Na tekmovanje sprejetih tekmovalcev bo največ 15.  

 

Tekmovalec se na tekmovanju predstavi z eno znano skladbo, ki jo bo izžrebal s seznama 

15 znanih skladb, neposredno pred pričetkom nastopa. Seznam 15 skladb je v prilogi tega 

razpisa. Žrebanje skladb bo potekala pod nadzorom strokovne komisije.  

 

Tekmovalce ocenjuje 3-članska strokovna komisija, ki jo imenuje Organizacijski odbor 

prireditve. Ocenjuje se celostni nastop tekmovalca. V primeru, da se tekmovalec odloči izvesti 

skladbo tudi vokalno, se ocenjuje celostni nastop tekmovalca, vključno s petjem. Ocene 

komisije so dokončne. Pri podelitvi posebne nagrade se upoštevajo še glasovi sotekmovalcev. 

 

Pogoji tekmovanja 

 

Na tekmovanje se lahko prijavi vsak harmonikar, ki igra diatonično harmoniko, se 

izobražuje v glasbenih šolah ali si znanje pridobiva kako drugače. 

Na tekmovanje se ne more prijaviti harmonikar, ki je profesionalni glasbenik, igra v 

znanem ansamblu ali se ukvarja z mentorstvom.  

Izbor tekmovalcev bo opravil Organizacijski odbor prireditve, ki si pridržuje pravico do 

presoje izpolnjevanja pogojev tekmovanja. Organizacijski odbor bo vse sprejete 

tekmovalce obvestil, da so sprejeti na tekmovanje. 

 

Starost tekmovalcev je omejena na najmanj 10 (deset) in največ 60 (šestdeset) let in ni 

razvrščena v kategorije. Starost tekmovalcev se upošteva na dan tekmovanja. 
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S prijavo na nastop na tekmovanju se nastopajoči zaveže, da njegovo znanje igranja na 

diatonično harmoniko obsega vseh 15 razpisnih skladb s seznama v tem razpisu, kar 

pomeni, da zna kvalitetno izvesti vseh 15 razpisnih skladb. 

 

V primeru neupoštevanja pogojev tekmovanja strokovna komisija ugotovi, da tekmovalec ni 

zadostil pogojem tekmovanja in je diskvalificiran s tekmovanja, dobi pa tudi trajno 

prepoved nastopanja na vseh prireditvah, ki jih organizira Društvo godbenikov Zreče. 

 

Prijave 

 

Pisne prijave pošljite na naslov: 

 

DAVORIN HARTMAN 

Loška Gora pri Zrečah 15 B 

3214 Zreče 

s pripisom: »Naj godec mesta Zreče 2019« 

 

ali na E-pošto: 

davorin.hartman@gmail.com 

 

Pisne prijave se zbirajo do vključno 3. junija 2019. 

 

Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki: 

040 828 256 - Davorin 

 

Prijavnina 

 

Prijavnina znaša 10 € (deset evrov) in se poravna potem, ko ste obveščeni, da ste sprejeti na 

tekmovanje, vendar najkasneje do 6. junija 2019 na TRR Društva godbenikov Zreče. 

Ob prijavi na prireditvenem prostoru prejmejo tekmovalci bon za malico. 

 

Merila za podeljevanje nagrad 

 

Ocenjuje se izključno celosten nastop tekmovalcev in podajanje vsebine poslušalcem. 

Tekmovalec po oceni strokovne komisije lahko prejme 60 – 100 točk.  

 

90 – 100 točk  ZLATO PRIZNANJE 

80  –  89 točk  SREBRNO PRIZNANJE 

70  –  79 točk  BRONASTO PRIZNANJE 

 

60  –  69 točk  ZAHVALA ZA SODELOVANJE 

 

Trije tekmovalci z najvišjim številom točk prejmejo nagrade za prvo (1.), drugo (2.) in tretje 

(3.) mesto na tekmovanju. 
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Nagrade 

 

1. nagrada za prvo mesto 500 € brutto (petsto evrov brutto) 

2. nagrada za drugo mesto 200 € brutto (dvesto evrov brutto) 

3. nagrada za tretje mesto 100 € brutto (sto evrov brutto) 

 

 

Posebna nagrada 

 

Ob prijavi na prireditvenem prostoru vsak tekmovalec prejme glasovnico, s katero bo lahko 

glasoval za enega izmed ostalih tekmovalcev (ne zase!). Vsaka glasovnica velja eno (1) 

točko, ki se prišteje k točkam strokovne komisije.  

V primeru, da bo tekmovalec oddal glas sam sebi, je glasovnica neveljavna. 

 

Tekmovalec, ki bo z oceno strokovne komisije in glasovi sotekmovalcev zbral najvišje število 

točk, bo razglašen za absolutnega zmagovalca in bo v trajno last prejel plaketo  

 

»Naj godec mesta Zreče 2019«. 

 

V primeru, da ima ob seštevku točk strokovne komisije in glasov sotekmovalcev več 

tekmovalcev enako število točk, je zmagovalec tisti tekmovalec, ki s strani strokovne komisije 

prejme višje število točk. 

 

 

 

 

 

Zreče, 8.5.2019 

 

 

 

Društvo godbenikov Zreče 

   Predsednik 

 

          Davorin Črešnik 

 

                                                                                                        
______________________ 
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Seznam skladb 

 

Na tekmovanju bo tekmovalec zaigral eno (1) izmed naslednjih 15 razpisanih skladb, ki jo bo 

neposredno pred nastopom tekmovalca določil žreb pod nadzorom strokovne komisije.  

Razpisani so naslovi skladb in njihovi izvajalci. 

 

 

 

1. VESELI RIBENČAN – Franc Mihelič 

2. BELE PLANIKE TRI – Boris Kovačič 

3. POŠTAR – Lojze Slak 

4. ČEBELAR – Lojze Slak 

5. NOCOJ JE DRUGA REKLA MI – Mladi Dolenjci 

6. KJER LASTOVKE GNEZDIJO – Franc Mihelič 

7. ŠMENTANO DEKLE – Lojze Slak 

8. GLAS HARMONIKE – Lojze Slak 

9. VESELO V KAMNIK – Poljanšek  

10. KADAR SREČAM TE – Lojze Slak 

11. OTROŠKI SMEH – Tine Lesjak 

12. PO DEKLE – Lojze Slak 

13. DIVJA KRI – Vandrovci  

14. V DOLINI TIHI – Lojze Slak 

15. SOSEDOV FRANCELJ – Lojze Slak 
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PRIJAVNICA  

za 3. tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko za plaketo »Naj godec mesta Zreče 2019«  

 

Ime in priimek: _________________________________________  

Datum rojstva: _____________________ 

Naslov: ____________________________________________________________________  

tel/GSM: __________________________  

E-mail: ____________________________________________________________________  

Glasbena šola: _______________________________________________________________  

Mentor: _______________________________________________  

 

 

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:  

DAVORIN HARTMAN 

Loška Gora pri Zrečah 15 B 

3214 ZREČE 

 

ali 

 

E-pošta: davorin.hartman@gmail.com . 

  

 

 

Datum: ________________        *Podpis tekmovalca: _______________________ 

 

*S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s pravili in pogoji tekmovanja ter da se z njimi strinjam. 


