
 
 
 
 
 
 

Razpis za tekmovanje 
»MAVRICA PEVSKIH TALENTOV 2016«, 

 
Zavod za šport Jesenice, Mladinski center  Jesenice in Glasbeni studio Osminka (v nadaljevanju organizator), 

objavljajo razpis za tekmovanje mladih pevskih talentov, učencev osnovnih in dijakov srednjih šol, ki bo 
 

v četrtek, 2. junija 2016 ob 19. uri, v Športni dvorani Podmežakla na Jesenicah. 
 

 
OSNOVNE INFORMACIJE IN PRAVILA TEKMOVANJA 
 

1. PRAVILA TEKMOVANJA 

Na tekmovanje »Mavrica pevskih talentov« se kandidat(-ka) uvrsti po uspešno opravljeni avdiciji, kjer bo 
strokovna komisija izbrala najboljše.  
 

Tekmovanje bo potekalo v naslednjih starostnih skupinah: 
♦ A - učenke in učenci osnovnih šol od 1. do 3. razreda; 
♦ B - učenke in učenci osnovnih šol od 4. do 6. razreda; 
♦ C - učenke in učenci osnovnih šol od 7. do 9. razreda; 
♦ D - dijakinje in dijaki srednjih šol. 

 
Kandidati(-ke) se na avdicijo prijavijo s 3 različnimi skladbami, primernimi starosti, pevskim sposobnostim in 
znanju, brez omejitev glede glasbenih zvrsti. Dolžina posamezne skladbe ne sme presegati 4 minute. 
Na tekmovanju »Mavrica pevskih talentov« se bodo predstavili z izvedbo ene skladbe »v živo«, na 
instrumentalno podlago, t. i. matrico. Na instrumentalni podlagi so lahko poleg spremljajočih instrumentov posneti 
le spremljajoči, t. i. »back« vokali. Glavni oz. solistični vokal na instrumentalni podlagi ne sme biti posnet.  
 

Organizator bo izbrane kandidate(-ke), na elektronski naslov podan v prijavnici, obvestil o uspešno opravljeni 
avdiciji in posredoval navodila o nadaljnjih aktivnostih (točen čas tonske vaje, generalke ipd.). Imena sprejetih 
bodo objavljena tudi na spletni strani www.mc-jesenice.si. Organizator lahko brez obrazložitve zavrne 
kandidata(-ko), ki iz kakršnihkoli razlogov ne ustreza umetniškim ali drugim kriterijem prireditve. 
 

2. PRIJAVE 

Na avdicijo za tekmovanje »Mavrica pevskih talentov« se lahko prijavi vsak, ki obiskuje osnovno ali srednjo šolo, 
in bi rad svoj pevski talent in znanje predstavil širši javnosti. 
 

Na avdicijo za sodelovanje na tekmovanju »Mavrica pevskih talentov« se kandidati(-ke) prijavijo s tremi 
skladbami (v izogib podvajanju in zaradi možnosti izbire, v primeru mnenja komisije o neustreznosti določene 
skladbe). Kandidati(-ke) naj izberejo skladbe, ki so vsebinsko in težavnostno primerne njihovi starosti in 
pevskemu znanju. V najmlajših kategorijah so priporočene otroške in mladinske skladbe v slovenščini. 
Prijavijo se lahko izključno pevski solisti in solistke. 
 

Pred ali ob oddaji prijave je potrebno na transakcijski račun organizatorja SI56 0124 1603 0726 206, odprt pri 
UJP, plačati prijavnino v višini 10 Eur. Pod sklic navedite modul 00 in datum plačila v obliki DDMMLLLL, brez 
ločil, pod namen plačila pa »Mavrica talentov-avdicija«. 
 

Avdicija bo potekala v soboto, 14. maja 2016 od 15. ure dalje, v dvorani Kolpern na Jesenicah, in 

bo odprta za javnost. Kandidati se morajo javiti organizatorju najmanj 30 minut pred pričetkom 
avdicije na informacijski točki. 



Kot veljavne bo organizator upošteval prijave, ki bodo vsebovale vsa predpisana gradiva in 
dokumente, ter bodo prispele v elektronski obliki na naslov mavrica.talentov@gmail.com 
najkasneje do torka, 10. maja 2016, do 15. ure. 
 
Predpisana gradiva in dokumenti: 
- pravilno izpolnjena prijavnica, ki mora biti v primeru mlajših od 18 let podpisana s strani enega od staršev 

oz. zakonitih zastopnikov; 
- instrumentalne podlage, spremljave, t. i. matrice za prijavljene skladbe,  v mp3 formatu (vsaj 128 kbps); 
- kratko biografijo s poudarkom na pevski dejavnosti; 
- 2-3 fotografije, velikosti vsaj 300 KB; 
- kopijo veljavnega potrdila o šolanju; 
- kopijo potrdila o plačilu prijavnine v višini 10 Eur. 

 
3. OCENJEVANJE 

Na tekmovanju »Mavrica pevskih talentov«, ki bo potekalo v četrtek, 2. junija od 19. ure dalje v Športni dvorani 
Podmežakla, bo strokovna komisija profesionalnih glasbenikov in strokovnjakov s področja petja ocenila 
sodelujoče, in sicer za vokalno izvedbo (20 do 50 točk) in za odrski nastop (20 do 50 točk). 
Vokalno izvedbo bo ocenjevala po naslednjih kriterijih: 
- intonacija, ritem, projekcija in artikulacija tona, dikcija, dinamika, doživetost in prepričljivost izvedbe itd., in 
Odrski nastop bo ocenjevala po naslednjih kriterijih: 
- koreografija, obrazna mimika, govorica telesa, odrska prezenca, kostumografija itd. 
 
Na podlagi seštevka obeh ocen bo komisija izbrala najboljše tri v vsaki kategoriji in skupnega zmagovalca(-ko) 
»Mavrice pevskih talentov«. Skupni oz. absolutni zmagovalec(-ka) bo kandidat(-ka), ki bo, ne glede na starostno 
kategorijo, prejel(-a) največji skupni seštevek točk. Nagrade se ne podvajajo, kar pomeni, da skupni zmagovalec 
ne mora biti obenem še zmagovalec posamezne starostne kategorije, ampak je to kandidat(-ka), z naslednjim 
največjim seštevek točk v tej kategoriji. 
Glasovanje posameznih članov žirije in seštevki točk kandidatov bodo objavljeni na spletni strani organizatorja. 

 
4. NAGRADE: 

Vsi sodelujoči na tekmovanju »Mavrica pevskih talentov« bodo prejeli priznanja in medalje z logotipom ter 
simbolična darila. 
 

Najboljšim trem v posameznih starostnih skupinah bo Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice 
podelil naslednje nagrade: 
- absolutnemu zmagovalcu: pokal in priznanje za skupnega zmagovalca; 
- za 1. mesto: pokal in priznanje za osvojeno 1. mesto v starostni skupini; 
- za 2. mesto: pokal in priznanje za osvojeno 2. mesto v starostni skupini; 
- za 3. mesto: pokal in priznanje za osvojeno 3. mesto v starostni skupini. 
 

Glasbeni studio Osminka bo podelil posebne nagrade in sicer: 
- absolutnemu zmagovalcu(-ki): avdio snemanje zmagovalne skladbe v snemalnem studiu Osminka; 
- pevcu(-ki) z najvišjim številom točk med učenci osnovnih šol: 5 brezplačnih PU solopetja v pevski šoli 

Osminka; 
- pevcu(-ki) z najvišjim številom točk med dijaki srednjih šol: 5 brezplačnih PU solopetja v pevski šoli Osminka; 
- 3 uradna vabila na mednarodni pevski festival ‘Blejski zlati mikrofon 2016’, ki bo potekal od 19. do 24. julija 

2016 na Bledu. Prejemnikom uradnega vabila se za nastop na festivalu ne bo potrebno potegovati na avdiciji. 
Uradna vabila predstavnik GS Osminka podelil neodvisno od rezultatov točkovanja strokovne žirije, v skladu 
z umetniškimi zahtevami festivala, Blejski zlati mikrofon. 

 
5. INFORMACIJE: 

Informacije so na voljo na spletni strani www.mc-jesenice.si, v primeru vprašanj pa nam lahko pišete na 
elektronski naslov mavrica.talentov@gmail.com 
 


