
Razpis natečaja za himno
OŽJE TABORNO VODSTVO (OTV)

razpisuje
NATEČAJ ZA HIMNO KVAJDEJA 2022

1. Kdo lahko sodeluje?
Sodelujejo lahko vsi skavti, tudi neaktivni, ki prihajajo z Gorenjske (t.j. iz stegov, ki se 
tradicionalno udeležujejo ali se še bodo udeleževali tabora Kvajdej – Breznica, Domžale, 
Homec, Kamnik, Komenda, Kranj, Mengeš, Moravče, Radovljica, Škofja Loka, Preddvor, 
Preska, Poljanska dolina, Železniki, Žiri). 

2. Pogoji in omejitve
Predmet natečaja je himna tabora Kvajdej 2022. Pošljite nam zvočni posnetek skladbe 
skupaj z besedilom in akordi (dobrodošel je tudi notni zapis). 

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 pesem, ki ni uglasbena, 
bo OTV, v dogovoru z avtorjem, sam poskrbel za uglasbitev. 

Pesem naj bo sestavljena v največ treh kiticah z refrenom.

Pesem mora biti napisana izključno v slovenščini in biti skavtsko naravnana. Prepovedana 
je uporaba neprimernih besed. Pri izboru ne bomo upoštevali skladb z žaljivo, sovražno ali 
drugače neprimerno vsebino, ki ni v skladu s skavtskimi vrednotami. 

OTV si pridržuje pravico, da himno v sodelovanju z avtorjem prilagodi.

Pesem se mora obvezno navezovati na geslo Kvajdeja 2022 - Kvajdej, legende?!

V ospredju dogajanja na Kvajdeju bodo Gorenjske legende*, ki so davno prebivale v naših 
krajih, njihova zapuščina pa je vidna še danes. Vsaka od legend je lahko imela preprosto 
življenje, svoje probleme, težave in stiske, kar pa jo je naredilo legendarno, so bila njena 
dejanja. Skavti mnogokrat sledimo nekim idealom in zato pozabimo na svojo unikatnost v 
božjem stvarstvu. Preko različnih zgodb iz gorskega sveta bomo na Kvajdeju odkrivali, da prav 
vsak lahko postane legenda, če razvija svojo unikatnost, preprostost in talente, ki mu jih je 
namenil Bog. Vsak si piše svojo zgodbo sam.
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3. Rok in način oddaje predlogov ter izbor

* Slovar slovenskega knjižnjega jezika (SSKJ) navaja dve razlagi besede LEGENDA, ki sta v duhu Kvajdeja 2022:

legénda -e ž (ȇ)

2. knjiž. pripoved, zgodba, zlasti o nenavadnih pojavih, dogodkih, ljudeh: ljudstvo je obdalo kralja 
Matjaža z legendami; vedel sem za legendo o zakladu, ki je menda tam zakopan; o tem kroži mnogo 
legend / zanimive legende o pesniku
// nav. ekspr. neresnična pripoved, izmišljotina: to niso legende, ampak dejstva

3. knjiž., ekspr., navadno v povedni rabi kdor zaradi nenavadnih, izrednih lastnosti vzbuja občudovanje: 
hrabri komandant je postal legenda / življenje tega človeka je že legenda
• knjiž. Matija Gubec je že prešel v legendo je postal legendaren

Predloge pričakujemo do 11. 3. 2022.

Predloge bo pregledal OTV in izbral zmagovalno pesem, ki bo tako postala uradna himna 
Kvajdeja 2022. 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 jakob.stele@skavti.si

Prijave naj vsebujejo:
• besedilo skladbe,
• podatke o avtorjih (ime in priimek, steg, e-naslov in telefonsko številko), 
• zvočni posnetek in akorde, dobrodošel pa je tudi notni zapis. 

Veselo na delo!

Ožje taborno vodstvo
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