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NATEČAJ ZA URADNO HIMNO STEGA ŠKOFJA LOKA 1 
 
Razpisovalec: Steg Škofja Loka 1 – Grajski zamorci 
Naslov razpisa: Natečaj za uradno himno stega Škofja Loka 1 
Več informacij:  
Rok oddaje: 3. 4. 2016 
Opis: Cilj natečaja je pridobiti avtorsko skladbo, ki bo primerna za uradno himno stega Stega 
Škofja Loka 1. 
 
Steg Škofja Loka 1 razpisuje natečaj za najboljšo himno stega Škofja Loka 1 (v nadaljevanju 
himno). Natečaj traja od 16. 3. 2016 do 3. 4. 2016. Po zaključku natečaja bo žirija izbrala 
najboljši predlog, ki bo imenovan za uradno himno stega Škofja Loka 1. Žirija ima pravico, da 
ne izbere nobenega predloga, če presodi, da za himno ni nobenega primernega. 
 

NATEČAJ ZA URADNO HIMNO STEGA ŠKOFJA LOKA 1 
 

TEMA: 
Himna stega Škofja Loka 1 je po odcepitivi Poljanskih skavtov postala neustrezna, saj se 
besedilo nanaša na oba nekdanja dela stega. Z namenom pridobiti ustrezno himno razpisuje 
steg Škofja Loka 1 nagradni natečaj za novo himno stega, ki bo navzven izkazovala njegovo 
delovno področje in s katerim bo čim bolj prepoznaven javnosti. Tema je lahko poljubna, po 
izbiri avtorja – zaželeno je, da se navezuje na skavtstvo v stegu Škofja Loka 1. Ni zaželjeno 
pretirano poudarjanje praznovanja 25 – letnice obstoja. 
 

VSEBINA NATEČAJA 
Vsebina natečaja je oblikovanje skladbe, ki bi bila primerna za uradno himno stega Škofja Loka 
1 
 

NATEČAJNI POGOJI 
- Vsaka skladba mora biti avtorsko delo ene ali več oseb.  
- Skladba je lahko priredba dosedanje himne, da postane ponovno ustrezna. Lahko se 

zamenja poljubno količino besedila in/ali melodije. 
- Dolžina skladbe je lahko poljubna.  
- Skladba mora biti oddana z besedilom in zvočnim posnetkom ali notnim gradivom.  
- Upoštevali bomo le dela, ki bodo napisana v slovenskem jeziku.  
- V izbor ne bomo uvrstili skladb, ki bi kogarkoli na kakršenkoli način žalili, spodbujali k 

verski, rasni, politični ali drugi nestrpnosti in vsebovali vsebine v nasprotju s skavtskimi 
zakoni. 
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SODELOVANJE NA NATEČAJU 
Natečaj je namenjen izključno fizičnim osebam in skupinam fizičnih oseb. Podjetja na natečaju 
ne morejo sodelovati. Vsak prijavitelj lahko sodeluje večkrat, neomejeno. Natečaja se lahko 
udeležijo vsi, ki so ali so bili člani stega Škofja Loka 1. 
 

KRITERIJI IZBORA: 
- Skladba je avtorsko delo oz. priredba dosedanje himne,  
- besedilo je primerno namenu, 
- skladba ima smiselno in poslušno melodijo, 
- skladba ni vezana le na eno priložnost, 
- skladba daje stegu Škofja Loka prepoznavnost. 

 

AVTORSTVO 
Udeleženci so sami odgovorni za avtorstvo skladbe. Avtor se strinja, da lahko steg Škofja Loka 
1 njegova dela krajevno in časovno neomejeno reproducira in distribuira. 
 

NAGRADE 
Izbrana skladbe bo imenovana za uradno himno stega Škofja Loka 1, avtor pa bo na 
praznovanju 25-letnice stega Škofja Loka 1 nagrajen s praktično nagrado. 
 

ŽIRIJA IN NAČIN SELEKCIJE 
Pred izborom bo imenovana tričlanska žirija. Imena članov žirije bodo objavljena na spletni 
strani Stega Škofja Loka 1. Člani žirije ne morejo sodelovati na natečaju. Odločitev žirije glede 
zmagovalne skladbe bo dokončna in se nanjo ne bo mogoče pritožiti. 
 

ROK ZA ODDAJO IZDELKOV IN NASLOV 
V natečaju sodelujejo vse skladbe, ki bodo oddane do vključno 3. 4. 2016 na e-naslov: 
loski.skavti@gmail.com. 
 

DODATNE INFORMACIJE 
Dodatne informacije lahko dobite na spletnih straneh stega Škofja Loka 1: 

 http://skofja-loka1.skavt.net 

 http://25letskofjaloka1.skavt.net 
 ali na tereza.zorenc@gmail.com (zadeva: Natečaj za himno).  
 
 
 
 
Priloga: 

 Dosedanja himna stega Škofja Loka 1 
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Himna stega Škofja Loka 1 
avtor besedila: Nejc Mur, Iskromarski svizec 
melodija: Jernej Bernik, Prežeči bober 
 
E             A 
Vsi nas kličejo Grajski zamorci, 
Fis          H7 
bivamo med tisočletnimi dvorci 
cis        H        Gis 
za nekatere smo le norci, 
cis    A          H       H Cis 
a po srcu hrabri smo borci. 
 
Ref. 
E     A 
Za sonce rumena, 
E  H7 
za trate zelena, 
A        H7 
za nas je le ena, 
A      H7            E 
rutka zelenorumena. 
 
Če vzamemo loško ravnino, 
pridružimo ji Polansko dolino, 
kup zanimivih ljudi dobimo, 
novih si izzivov želimo. 
 
Ref. 
 
Volčiči četi klana in SKVO, 
po svetu hodi z dvignjeno glavo, 
za goro zlata nikogar ne prodamo, 
vsakega radi imamo. 
 
Za sonce rumena, 
za trate zelena, 
za nas je le ena, 
A      H7            A 
rutka zelenorumena, 
H7           A            H7                       E 
zelenorumena, Škofja Loka 1! 


