
RAZPIS
41. Festivala narodno-zabavne glasbe

“ŠTEVERJAN 2011”

S.K.P.D.  “F.  B.  SEDEJ”  iz  Števerjana  razpisuje  41.  Festival  narodno-zabavne  glasbe 

“Števerjan 2011”, ki bo v Števerjanu 1., 2. in 3. julija 2011 MED BOROVCI.

1.  Festival  je  tekmovalnega značaja.  Prijavijo  se lahko vsi  slovenski  ansambli,  ki  gojijo 

narodno-zabavno glasbo.

2.  Vsak ansambel mora izvajati dve skladbi v živo. Prva skladba mora biti iz zakladnice 

narodno-zabavne  glasbe  ter  napisana  in  izvedena  (npr.  na  plošči)  s  strani  slovenskih  narodno-

zabavnih ansamblov.  Druga skladba,  s katero se bo predstavil  ansambel,  mora imeti  besedilo v 

slovenskem jeziku, biti mora povsem izvirna ter prvič predstavljena javnosti!

Ni dovoljena uporaba instrumentov, ki elektronsko proizvajajo zvok!

2a. Prijavitelji morajo poslati do roka prijave:

• Podpisano izjavo avtorjev glasbe in besedila, s katero zagotavljajo, da gre za njihovo 

izvirno delo ter da v zvezi s tem sprejmejo moralno in materialno odgovornost za 

morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator 

festivala;

• Podpisano izjavo, s katero vsi avtorji in izvajalci zagotavljajo, da pesem ni bila še 

nikoli javno predvajana ali objavljena v kakršnikoli obliki;

• Podpisana izjava, s katero avtorji, izvajalci in njihove morebitne založbe dovoljujejo 

premierno objavo skladb na nosilcih zvoka in slike (za izdajo festivalske zgoščenke 

ter snemanja TV oddaje) in za omenjeno nimajo posebnega zahtevka.

3. Festival se odvija v treh dneh. Na prvih dveh večerih nastopijo vsi prijavljeni ansambli, ki 

izvajajo dve skladbi. Na nedeljskem, finalnem delu Festivala,  nastopijo najboljši ansambli prvih 

dveh  večerov.  Njihov  izbor  in  število  določi  strokovna  komisija.  Ansambli,  ki  nastopijo  na 

nedeljskem programu, morajo ostati v nošah do konca festivalskega nagrajevanja.

4. Ansambli, ki so prepuščeni v finale nastopijo z istima skladbama na finalnem večeru in se 

potegujejo za sledeče nagrade:

A) nagrada za najboljši ansambel Festivala in trofej društva “F. B. Sedej” € 1.500,00

B) nagrada občinstva € 600,00

C) nagrada za kvintet € 400,00



Č) nagrada za trio € 400,00

D) nagrada za melodijo € 400,00

E) nagrada za besedilo € 200,00

F) nagrada za debitanta € 200,00

Strokovna  komisija  za  glasbo  si  pridržuje  pravico,  da  po  lastni  presoji  podeli  posebno 

priznanje posamezniku ali ansamblu za kakovostno izvedbo tekmovalne skladbe.

Denarne nagrade bodo nakazane do 31. julija. Komisija bo v tem času preverila, da so se 

ansambli držali pravil razpisa. 

5. O vstopu v finale in podelitvi nagrad pod točkami A, C, Č, D in F določa komisija, ki jo 

sestavljajo  glasbeni  strokovnjaki  in  predstavniki  organizatorjev.  Komisiji  predseduje  predsednik 

društva. O nagradi pod točko E odloča komisija, ki jo sestavljajo literati, jezikoslovci in predstavnik 

društva.

6. Nagrado pod točko A, in sicer nagrado za najboljši ansambel Festivala, podeli strokovna 

komisija za splošni vtis ansambla (izvedba, melodija, izvirnost in predstavitev ansambla na odru 

itd.) in je podeljena izključno za izvirno skladbo.

Nagrado pod točko B, in sicer  nagrado občinstva,  podeli  občinstvo na podlagi  posebnih 

glasovnic.  Ocena  občinstva  je  osnovana  izključno  na  izvedbi  skladbe  iz  zakladnice  najbolj 

priljubljenih uspešnic domače glasbe.

Nagradi pod točko C, in sicer nagrado za najboljši kvintet, in točko Č, in sicer za najboljši  

trio, podeli strokovna komisija na podlagi izvedbe obeh skladb.

Nagrado pod točko D, in sicer nagrado za najboljšo melodijo, podeli strokovna komisija na 

podlagi najboljše melodije izvirne skladbe.

Nagrado pod točko E, in sicer nagrado za najboljše besedilo, podeli strokovna komisija za 

besedilo na podlagi najboljšega besedila izvirne skladbe.

Nagrado pod točko F podeli komisija najboljšemu ansamblu med tistimi, ki prvič nastopajo 

na Festivalu.

Ansambli, ki so prepuščeni v finale, lahko prejmejo samo po eno nagrado!

7. Prijavo izpolnite po naslednjih navodilih:

a) naziv ansambla in datum ustanovitve;

b)  naslov  ansambla  ali  njegove  vodje,  kamor  bodo  naslovljeni  bodoči  dopisi  ter  nujno 

telefonska številka;

c) naslov elektronske pošte;

č) naslov in izvirni izvajalec skladbe iz zakladnice uspešnic domače glasbe;



d)  besedilo  in  notno  gradivo  izvirne  skladbe.  Avtor  besedila  in  avtor  skladbe  morata 

prekrižati okence na obrazcu kot potrdilo, da sta besedilo in glasba izvirni in priložiti morata njun 

podpis.

e) kontaktna oseba oz. Vodja ansambla;

f) kontaktna telefonska številka; 

g) število članov ansambla in njihova funkcija;

h) nujno priložena fotografija;

i) kratek zgodovinski opis ansambla.

OBRAZEC PRIJAVE JE PRILOŽEN RAZPISU!

PODATKI MORAJO BITI ČITLJIVI IN POPOLNI.

ROK ZA PRIJAVO POTEČE 1. MAJA 2011   (upošteva se poštni žig)  

Prijave morajo biti poslane po elektronski pošti na

info@sedej.org

ali na sledeči naslov:

S.K.P.D. “F. B. SEDEJ”

Trg Svobode, št. 6

34070 Števerjan

Gorica – Italija

tel./fax: +39-0481-884037

8.  Organizator si prevzame stroške večerje in prenočišča ansambla. Vsi ostali stroški so v 

breme ansambla!

9.  S  prijavo  na  Festival  privoli  ansambel  snemanju  izvirne  skladbe  za  radijske  oz. 

televizijske programe.

10.  Organizator  si  pridržuje  pravico,  da  po  potrebi  spreminja  navedena  pravila,  brez 

nikakršnih predhodnih obvestil!

11.  Ansambel,  ki  bo  kršil  razpisane  pogoje  bo  deskvalificiran  in  odbor  Števerjanskega 

festivala  bo  odločal  o  bodočih  prijavah  ansambla  na  festivalu.  Organizator  pa  bo  zahteval 

odškodnine za organizacijske stroške.

PREDSEDNIK

S.K.P.D. “F.B. Sedej”

Filip HLEDE

________________________



Za vse morebitne informacije:

Katja Dorni Filip Hlede Franka Padovan

mobitel: +39-333-1499177 mobitel: +39-329-0744269 tel: +39-0481-884160

mobitel: +39-338-7812271

Števerjan, 3. januar 2011



OBRAZEC ZA PRIJAVO NA

41. Festival narodno-zabavne glasbe

“ŠTEVERJAN 2011”

a) TOČEN NAZIV ANSAMBLA:

b) NASLOV:

c) NASLOV ELEKTRONSKE

POŠTE:

č) SKLADBA IZ ZAKLADNICE NASLOV: 

_________________________________________

IZVAJALEC

__________________________________________

d) IZVIRNA SKLADBA:

(nujno priloženo BESEDILO, notno gradivo in 

posnetek).

AVTOR BESEDILA

(ime in priimek)_____________________

AVTOR GLASBE

(ime in priimek)____________________

NASLOV:

___________________________________________

■ Avtor besedila potrjujem izvirnost besedila

Podpis:_______________________________

■ Avtor glasbe potrjujem izvirnost glasbe

Podpis:_____________________________________

e) KONTAKTNA OSEBA OZ.

VODJA ANSAMBLA:

f) KONTAKTNA TELEFONSKA

ŠTEVILKA:

g) ČLANI ANSAMBLA IN NJIHOVA

FUNKCIJA:

h) NUJNO PRILOŽENA FOTOGRAFIJA

i) KRATEK OPIS DELOVANJA 

ANSAMBLA

Kraj in Datum: Podpis odgovorne osebe:

__________________ IME IN PRIIMEK

_______________________________


