
 

Zaradi objektivnih razlogov se lahko dopolnijo oz. spremenijo propozicije do 30. 9. 2021. 

DIATONIČNA HARMONIKA 

 
SPLOŠNA DOLOČILA 
1. Izvajajo se lahko le originalne skladbe za določen instrument, razen v primeru, ko sestavljavec 

propozicij izrecno določi drugače. 
2. Komisija lahko kandidata prekine, če preseže dovoljeno dolžino celotnega nastopa. 
3. Pri starosti velja koledarsko leto. 
4. Skladbe se lahko izvajajo brez repeticij, razen v primeru, ko sestavljavec propozicij določi drugače 
5. Skladbe se izvajajo na pamet, razen v primeru, ko sestavljavec propozicij določi drugače. 
6. Tekmovalec mora na zahtevo žirije ali organizatorja predložiti notne predloge izvedenih skladb v 

originalni izdaji. 
 
I. a 

Starost: do 11 let rojeni leta 2011 in mlajši trajanje programa: do 6 min 
 

1. Obvezna skladba:  
 R. Mahnič: Sedem palčkov, 3. Palček plesalček, 4. Palček skakalček, 5. Palček  
 zaspanček (R. Mahnič: Harmonika je vse 8, založba Zlati Zvoki) 
 

2. Ena izmed navedenih skladb po izboru: 

 Ljudska po lastni izbiri 

 U. Orešič Šantavec: Italijanski marš (Muzigrafija, založba Zlati Zvoki) 

 J. Krieger: Menuet (Z. Lupinc: Diatonična harmonika 3, založba Zlati Zvoki) 

 Z. Lupinc: skladba po lastni izbiri iz Zbirke skladbic za diatonično harmoniko 1 
(založba Zlati Zvoki) 

 W. A. Mozart: Menuet (Po domače s harmoniko, težja zahtevnostna stopnja, 
založba Zlati zvoki) 

 
3. Skladba ali več skladb po lastni izbiri v okviru minutaže  

 
 
I. b 

starost: 12 in 13 let rojeni leta 2009 in 2010 trajanje programa:  do 10 min 
 

1. Obvezna skladba:  

D. Klodič: Popotnik (Romanika, 21 beneških skladb za diatonično harmoniko, Glasbena 
matica Špeter 2010) 

 

2. Ena izmed navedenih skladb po izboru: 

 Ljudska po lastni izbiri 

 D. Klodič: Drobne kaplje (Romanika, 21 beneških skladb za diatonično 
harmoniko, Glasbena matica Špeter 2010) 

 J. Baselli: Francoska polka (Po domače s harmoniko, težja zahtevnostna stopnja, 
založba Zlati zvoki) 

 J. B. Wanhal: Sonatina v F-duru (R. Mahnič: Harmonika je vse 13, založba Zlati 
Zvoki) 

 I. Nardi, C. Rojac: skladba po lastni izbiri iz zbirke 1839 la fisarmonica di Giuseppe 
Greggiati (Edizioni Ars Spoletium) 
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3. Skladba po lastni izbiri v okviru minutaže  

 
 
I. c 

starost: 14 in 15 let rojeni leta 2007 in 2008 trajanje programa: do 14 min 
 

1. Obvezna skladba:  
 R. Mahnič: Diafuturis secundus (R. Mahnič: Harmonika je vse 18) 
 

2. Ena izmed navedenih skladb po izboru: 

 Z. Lupinc: Spomini (Mojstrski zvoki 1, založba Tipka) 

 J. Peyer: Kleines Musettchen (Po domače s harmoniko, težja zahtevnostna 
stopnja, založba Zlati zvoki) 

 I. Nardi, C. Rojac: skladba po lastni izbiri iz zbirke 1839 la fisarmonica di Giuseppe 
Greggiati (Edizioni Ars Spoletium) 

 U. Orešič Šantavec: Indijanski napev (Muzigrafija, založba Zlati Zvoki) 

 R. Mahnič: Perpetuum Mobile (R. Mahnič: Harmonika je vse 8, založba Zlati 
Zvoki) 

 
3. Skladba ali več skladb po lastni izbiri v okviru minutaže 

 
 
 

Tekmovalni program so sestavili Zoran Lupinc, Boris Razboršek, Manuel Šavron, Alojz 
Stradar. 

 


