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Razpis za himno 12.1.2017 
 

TROP ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI PROJEKTA KVAJDEJ 2017 

razpisuje 

NATEČAJ ZA HIMNO KVAJDEJA 2017 

1. Kdo lahko sodeluje? 

 
Sodelujejo lahko vsi skavti, tudi neaktivni, ki prihajajo iz Gorenjske (t.j. iz stegov, ki se 

tradicionalno udeležujejo ali se še bodo udeleževali tabora Kvajdej – Breznica, 

Domžale, Homec, Kamnik, Komenda, Kranj, Moravče, Preddvor, Radovljica, Škofja 

Loka, Poljanska dolina, Železniki, Žiri).  

2. Pogoji in omejitve 

 
Predmet natečaja je himna tabora Kvajdej 2017. Napišite besedilo skladbe za katero 

menite, da bi bila primerna za himno tabora Kvajdej 2017. 

V želji, da bi pri razpisu lahko sodelovalo čim več ljudi, predvsem izvidnikov in vodnic, 

smo se odločili, da uglasbitev ni nujna. V kolikor bo na razpisu izbrana skladba, ki ni 

uglasbena, bo trop za PR, v dogovoru z avtorjem, sam poskrbel za uglasbitev. 

Pesem naj bo sestavljena v največ štirih kiticah z refrenom.   

Pesem mora biti napisana izključno v slovenščini. Prepovedana je uporaba kletvic. Pri 

izboru ne bomo upoštevali skladb z žaljivo, sovražno ali drugače neprimerno vsebino, 

ki ni v skladu s skavtskimi vrednotami. 

Pesem se mora obvezno navezovati na geslo Kvajdeja 2017 - Gora ni nora! 

GORA NI NORA, noro je na poti, odgovorno se je loti! 

 

V ospredju dogajanja na Kvajdeju bodo predvsem gore s svojo bogato simboliko. Gore 

so naravna danost, ki izrazito določi krajino in ljudi, ki tam živijo. So masiven spomenik 

mogočnosti narave in njenega stvarnika ter majhnosti človeka, ki se loteva vzpona na 

visoke vrhove. In ravno vzpon, s svojo bogato sporočilnostjo, bo glavni navdih pri 

ustvarjanju Kvajdeja. Odgovornost, izkušenost in vztrajnost na poti ter zadoščenje na 

vrhu – razgled in vznemirjenost po prehojeni strmini. Ravno tako kot si želimo, da bi se 

naši skavti lotevali življenja in vseh izzivov, ki jih še čakajo. 
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3. Rok in način oddaje predlogov ter izbor 

 
Predloge pričakujemo do 10.3.2017. 

Predloge bo pregledal trop za PR pod vodstvom Lenarta Podbrežnika in izbral 

zmagovalno pesem, ki bo tako postala uradna himna Kvajdeja 2017. Izbirali bomo z 

ozirom na sporočilnost, izvirnost in aktualnost besedila, spevnost in ujemanje s temo 

in duhom Kvajdeja. 

Poleg ponosa in časti, ki te doleti, ko cel Kvajdej navdušeno prepeva tvojo pesem, bo 

avtorju pripadla še posebna nagrada, ki bo podeljena na taboru. 

Svoje predloge pošljite na lenart.podbreznik@skavt.net 

 

Prijave naj vsebujejo: 

 

 besedilo skladbe, 

 podatke o avtorju (ime in priimek, steg, telefonsko številko), 

 v kolikor boste himno tudi uglasbili, priložite še zvočni posnetek in akorde, 

lahko pa tudi notni zapis. 

 

 

Bi-Pi! 

Lenart Podbrežnik, Dobrosrčni P. Orel  

mailto:lenart.podbreznik@skavt.net

