
 

 

 

 

 

 

NATEČAJ ZA SKLADATELJE  »DARILA IZROČILA« 

  

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani združuje študentke in študente fakultet Univerze v 

Ljubljani, ki sta jim skupna velika ljubezen do petja in želja po vrhunskem umetniškem ustvarjanju. Poleg tega APZ 

Tone Tomšič z natečaji vseskozi spodbuja nastanek novih skladb tako mladih kot tudi že uveljavljenih slovenskih 

skladateljev ter z njihovimi prvimi izvedbami veča prepoznavnost slovenske zborovske ustvarjalnosti v domovini in 

po svetu. 

Od oktobra 2021 dalje zbor vodi Rahela Durič Barić, ki je z zasedbo maja 2022 na 27. slovenskem zborovskem 

tekmovanju Naša pesem 2022 že osvojila zlato plaketo. Ob načrtovanju nadaljnjega uspešnega udejstvovanja tako 

APZ Tone Tomšič objavlja naslednji natečaj: 

 

O NATEČAJU 

APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pod pokroviteljstvom Javnega slada Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti razpisuje natečaj z naslovom »Darila izročila« za zborovske skladbe za mešani zbor a-capella. Natečaj je 

namenjen slovenskim in tujim skladateljem. Vsak udeleženec lahko na njem sodeluje z eno ali več skladbami. 

Prijavljene skladbe ne smejo biti izvedene ali posnete pred natečajem. Do krstne izvedbe skladatelj ne sme posredovati 

nagrajenih in priporočenih skladb drugim zborom brez soglasja organizatorja razpisa. 

 

SMERNICE NATEČAJA 

• Skladba mora biti napisana za mešani zbor a-cappella, ki se deli na največ osem glasov in lahko traja 

največ šest minut.   

• Skladba naj izhaja iz motivično-tematskega raziskovanja ene ali več slovenskih ljudskih skladb, ki so bile 

redko ali še nikoli prirejene.  

• Skladatelji naj obstoječe gradivo ljudskih skladb inovativno obdelujejo predvsem z melodičnih, ritmičnih 

oz. harmonskih vidikov, ki naj jim bodo v navdih in v izziv, pri tem pa naj se čim manj poslužujejo 

modernejših kompozicijsko-tehničnih prijemov. 

• Besedilo skladbe mora biti v slovenščini.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KOMISIJA 

Tričlansko komisijo bodo sestavljali prof. dr. Matjaž Barbo, Tadeja Vulc in Rahela Durič Barić. 

 

POMEMBNI DATUMI  

Razpis za natečaj je bil uradno objavljen 9. junija 2022, rok za oddajo skladb pa se bo iztekel 31. avgusta 2022 z 

možnostjo podaljšanja. Komisija bo rezultate natečaja razglasila najpozneje do 30. septembra 2022. Rezultati bodo 

objavljeni na spletni strani: http://www.apz-tt.si, skladatelji prijavljenih skladb pa bodo o rezultatih natečaja obveščeni 

tudi preko elektronske pošte. Nagrajene skladbe in skladbe, priporočene v izvedbo, bodo izvedene in v sodelovanju z 

založbo Astrum izdane v sezoni 2022/23.  

 

NAGRADE   

Komisija lahko skladbam podeli prvo in drugo denarno nagrado oz. skladbe priporoči v izvedbo. Komisija ima 

pravico, da ne podeli (vseh) nagrad. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne.   

Vrednost denarnih nagrad:   

• nagrada: 600,00 EUR   

• nagrada: 400,00 EUR 

 

PRIJAVA  

Vse prijavljene skladbe morajo biti oddane do 31. avgusta 2022 (velja poštni žig) ter s potrebno dokumentacijo v štirih 

izvodih poslana na naslov:   

APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani   

Kongresni trg 12 

1000 Ljubljana   

s pripisom »ZA NATEČAJ«   

Partiture naj bodo nepodpisane, vsaka naj ima svoje geslo. To naj bo izpisano na zunanjo stran priložene ovojnice, ki 

naj poleg skladbe vsebuje jasno vidno označene »PODATKE O AVTORJU«: ime in priimek, datum rojstva, naslov, 

telefonsko številko, elektronski naslov ter sledečo podpisano izjavo:   

 

 

 

http://www.apz-tt.si/


 

 

 

 

 

 

»Spodaj podpisani/-a izjavljam, da je skladba še neizvedena in neobjavljena. Zavezujem se, da je ne bom predstavil/-a 

na drugih natečajih (do 31. 1. 2022) ali založnikom (revijam) za objavo, če bo med nagrajenimi ali priporočenimi.«  

Kršenje te izjave lahko privede do izključitve iz natečaja in do obveznega povračila morebitnega odkupa skladbe.   

Plačilo prijavnine: 

Skladatelji morajo ob poslani prijavi (ne glede na oddano število skladb) poravnati prijavnino v vrednosti 20 EUR. 

Podatki za nakazilo: 

TRR.: SI56 0201 7005 0918 997 

Sklic: 00 2022 

Namen: Za natečaj 

Potrdilo o plačani prijavnini priložite k notam, ki jih boste poslali po pošti. 

Sodelujoči na natečaju so brez izjeme dolžni sprejeti določila tega razpisa.   

APZ Tone Tomšič si pridržuje pravico, da iz tehničnih, organizacijskih ali umetniških razlogov spremeni ta pravila. O 

tem bodo sodelujoči pravočasno obveščeni.   

Z oddajo prijave na natečaj šteje, da prijavitelj posredno soglaša z obdelavo osebnih podatkov v skladu z GDPR 

(splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov) in z uporabo posredovanih osebnih podatkov v namene promocije in 

izvedbe natečaja. APZ Tone Tomšič UL spoštuje vašo pravico do zasebnosti in pregleda nad oddanimi osebnimi 

podatki skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu osebnih 

podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in področnim zakonom o varstvu osebnih podatkov). Preko vašega e-naslova vas 

bomo obveščali glede aktivnosti, povezanih z natečajem. Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno in jih varovali. 

Kadarkoli lahko zahtevate popravek posredovanih podatkov ali njihov izbris. To lahko storite s sporočilom na e-poštni 

naslov predsednik@apz-tt.si. 

Morebitna vprašanja lahko naslovite na elektronski naslov predsednik@apz-tt.si ali na tel. št.: 040 624 387.  

 

 APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani   

Urška Fajdiga, predsednica   
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