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Natečaj za uradno himno skupnega tabora 
ljubljanskih stegov 2017 – Emonada 

1. Splošne določbe 
I. 
Ljubljana 1, 2, 3, 4 in 5 (v nadaljevanju ljubljanski stegi) razpisujejo natečaj za uradno himno skupnega 
tabora ljubljanskih stegov 2017 – Emonada (v nadaljevanju himno), ki bo potekal od 20. 7. do 30. 7. 
2017. 
 
II. 
Natečaj je namenjen izključno fizičnim osebam in skupinam fizičnih oseb. Podjetja na natečaju ne 
morejo sodelovati. Vsak prijavitelj lahko sodeluje samo enkrat. Natečaja se lahko udeležijo vsi, ki so ali so 
bili člani ljubljanskih stegov. 
 
III. 
Rok za oddajo je 15. 11. 2016. 

2. Tema 
I. 
Vsebina natečaja je oblikovanje skladbe, ki bi bila primerna za himno. 
 
II. 
Ime tabora je Emonada z geslom Se dobimo na Prešercu! 
 
III. 
S taborom želimo pripraviti prvovrstno izkušnjo in možnost za druženje vseh skavtov ljubljanskih stegov. 
Na taboru se bo vsaka veja sprehodila skozi različna zgodovinska obdobja Ljubljane, s čimer bodo 
udeleženci doživeli, da je v Ljubljani mogoče živeti pristno skavtstvo v vseh časih, tudi v sedanjem. Bistvo 
skupnega dela bo namreč življenje in sobivanje v Ljubljani danes, kjer je prostor za druženje in 
sodelovanje med vsemi nami. 

3. Natečajni pogoji in kriterij izbora 
I. 
Besedilo in melodija skladbe morata biti avtorsko delo ene ali več oseb, ki so ali so bili člani vsaj enega od 
ljubljanskih stegov. Prijavitelji skladbe so sami odgovorni za avtorstvo skladbe. 
 
II. 
Dolžina skladbe je lahko poljubna. 
 
III. 
Skladba mora biti napisana v slovenskem jeziku. Besedila, ki bodo do kogarkoli kakorkoli žaljiva ali v 
nasprotju s skavtskimi zakoni, bodo izločena iz izbora. Besedilo ne sme spodbujati k verski, rasni, 
politični ali drugi nestrpnosti. 
 
IV. 
Vsak avtor oziroma skupina avtorjev lahko prijavi le eno skladbo, ki do izteka tega natečaja ni bila javno 
izvedena ali objavljena. 
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VI. 
Člani žirije ne smejo sodelovati na natečaju. 

4. Rok in način oddaje gradiva 
I. 
Upoštevana bodo sam dela, ki bodo prispela do vključno 15. 11. 2016 na e-poštni naslov 
jure90@gmail.com z zadevo Natečaj za himno tabora 2017. 
 
II. 
Oddano gradivo mora vsebovati zvočni posnetek skladbe, besedilo skladbe z akordi ali z notnim zapisom. 
Iz prijave naj bo razviden avtor besedila, melodije in aranžmaja ter vsi izvajalci v posnetku. 
 
III. 
Avtor se z oddajo gradiva strinja, da lahko ljubljanski stegi njegovo delo krajevno in časovno neomejeno 
reproducirajo, distributirajo in predvajajo. 

5. Izbor himne 
I. 
Vodja izbora himne je Jure Čehovin (Ljubljana 1). 
 
II. 
Pred izborom bo imenovana tričlanska žirija. Imena članov žirije bodo objavljena na uradni spletni strani 
tabora. 
 
III. 
Odločitev žirije glede zmagovalne skladbe je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti. 
 
IV. 
Izbrana skladba bo postala uradna himna skupnega tabora ljubljanskih stegov 2017 – Emonada. Avtor 
oziroma avtorji zmagovalne skladbe bodo prejeli nagrado in bodo skupaj s himno objavljeni na uradni 
spletni strani tabora. 
 


