
Mešani pevski zbor Obala Koper
organizira

2. natecaj za zborovske

skladbe
Mešani pevski zbor Obala Koper se kot kulturno društvo z eno najdaljših tradicij 
na Primorskem nenehno angažira za razvoj zborovske dejavnosti – tako v domači 
občini kot širše na Primorskem in v Sloveniji.

Namen natečaja je sicer bogato slovensko zborovsko literaturo dodatno obogatiti 
s kakovostnimi skladbami ter pritegniti oz. spodbuditi k ustvarjanju za zbore 
predvsem čim več mladih, pa tudi uveljavljenih slovenskih skladateljev, ki jim na ta 
način ponujamo tako finančno spodbudo za nadaljnje delo kot tudi možnost, da se 
njihovo skladbo krstno izvede na svečanem koncertu ob podelitvi nagrad.

2. natečaj za zborovske skladbe se osredotoča na temo narave in se vključuje v širši 
projekt, imenovan Glasba v naravi.

Vabimo torej vse zainteresirane, da nam pošljejo svoje skladbe v skladu s pogoji 2. 
natečaja za zborovske skladbe.

Več informacij:
info@zborobala.net
www.zborobala.net 1



- povezanost glasbe z besedilom,
- izbira in primernost teksta,
- pevski obsegi in vodenje glasov,
- umetniški vtis.

O odločitvi žirije bodo skladatelji/-ce obveščeni/-e po elektronski pošti v prvi polovici 
decembra 2020.

Pogoji
1. Na natečaj se lahko prijavijo skladatelji/-ce, ki so državljani/-ke Republike 

Slovenije, Slovenci/-ke, ki živijo v tujini, in tuji/-e državljani/-ke, ki študirajo v 
Sloveniji. Starostne omejitve ni.

2. Skladba naj bo napisana za mešani zbor a cappella, za največ štiriglasno zasedbo 
(SATB) v manjšem obsegu so lahko divisi v ženskem partu (sopranu, altu). 

3. Skladba naj bo avtorska (priredbe niso predmet natečaja).

4. Besedilo mora biti posvetno s tematiko narave (v slovenščini ali v latinščini). 
Skladatelj/-ica mora priskrbeti dovoljenje za uglasbitev in izvedbo s strani 
avtorja besedila oz. lastnika avtorskih pravic.

5. Skladba naj ne bo daljša od treh (3) minut.

6. Skladatelj/-ica lahko na natečaju sodeluje z eno ali več skladbami.

7. Prijavljena skladba ne sme biti izvedena, objavljena ali posneta pred natečajem.

8. S prijavo na natečaj se skladatelj/-ica strinja s pogoji natečaja.

Žirija
Člani žirije bodo ugledni slovenski skladatelji in zborovodje:

- Ambrož Čopi (predsednik žirije),

- Črt Sojar Voglar (član žirije),

- Andrej Makor (član žirije).

Kriteriji ocenjevanja:
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Nagrade

Prijava

1. nagrada: 500 EUR, plaketa in krstna izvedba MePZ Obala Koper v koncertni 
sezoni 2020/2021.

2. nagrada: 300 EUR, plaketa in krstna izvedba MePZ Obala Koper v koncertni 
sezoni 2020/2021.

3. nagrada: 250 EUR, plaketa in krstna izvedba MePZ Obala Koper v koncertni 
sezoni 2020/2021.

Poleg tega organizator v sodelovanju z založbo Astrum ponuja nagrajencem 
možnost objave skladbe.

Organizator in strokovna žirija si pridružujeta pravico, da ne podelita vseh nagrad 
ter da po lastni presoji podelita tudi dodatne posebne nagrade.

Avtorji morajo poslati svoje skladbe pod šifro, v treh (3) izvodih, najkasneje do 
31. oktobra 2020 (poštni žig), na naslov:

Kulturno društvo mešani pevski zbor Obala Koper/Associazione Culturale
Coro Misto obala Capodistria, Cesta Zore Perello - Godina 3, P.P. 97, 6000 KOPER 
– CAPODISTRIA.

Skladatelji/-ce naj pošljejo skladbo tudi v PDF-obliki na e-naslov:
natecaj@zborobala.net. Skladbe naj bodo označene s šifro (ne vpisujte imena in 
priimka na partituro).

V zaprti kuverti morajo biti navedeni osebni podatki avtorja:
-  ime in priimek,
-  datum rojstva,
-  naslov,
-  telefonska številka,
-  elektronski naslov.
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Varovanje osebnih podatkov:
Z oddajo prijave na natečaj se šteje, da prijavitelji/-ce posredno soglašate 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. Organizatorji MePZ Obala Koper spoštujemo 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, vezanih na natečaj. 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-naslov: info@zborobala.net.

Placilo prijavnine

Prijavnina znaša 30 EUR za prvo skladbo ter 15 EUR za vsako dodatno skladbo 
istega avtorja. Skladatelji/-ce morajo ob poslani prijavi poravnati celotno prijavnino 
na račun:

IBAN SI56 1010 0003 5272 978 (Intesa Sanpaolo Bank), z namenom nakazila /
vpišite svojo šifro/ zbor Obala.
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