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Natečaj 
NAJ VOJAŠKA KONCERTNA KORAČNICA 2023 
    
  
JAVNI RAZPIS  
   
Orkester Slovenske vojske razpisuje natečaj za naj vojaško koncertno koračnico 2023. 
 
Orkester Slovenske vojske je bil ustanovljen leta 1996. Slovenska država z njim 
nadaljuje dolgoletno tradicijo vojaških orkestrov na Slovenskem, ki sega že v čas 
Marije Terezije, ko je v Ljubljani začela delovati prva stalna vojaška godba. Danes šteje 
preko 50 akademsko izobraženih glasbenic in glasbenikov. Sodeluje na vseh slovesnih 
dogodkih Slovenske vojske, od obletnic njenih enot in zapriseg vojakov do državnih 
proslav in meddržavnih srečanj. Ni dogodka ali praznovanja, na katerem ne bi nastopil 
v eni od svojih zasedb – bodisi kot véliki koncertni orkester bodisi kot protokolarni 
orkester, big band, pihalni ali trobilni kvintet, v revijalni ali drugi zasedbi. Poleg tega 
sodeluje na številnih humanitarnih koncertih in prireditvah lokalnih skupnosti. Z zelo 
raznolikim opusom in kakovostjo svoje poustvarjalne umetnosti vedno znova ustvari 
občutek dovršenosti dogodkov in visoke omike, predvsem pa podobo ponosnih 
pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. 
   

1. člen 
 
Natečaja Naj vojaška koncertna koračnica 2023 se lahko udeležijo slovenski avtorji, ki 
izpolnijo pogoje tega razpisa. 
 

2. člen  
 
Javni razpis je namenjen avtorjem koračnic, napisanih za pihalni orkester. Glasbena 
tematika naj odraža vrednote Slovenske vojske: ljubezen do domovine in njene lepote, 
ponos, pogum, pripadnost, vztrajnost, moč in zaupanje.  
 
Skladba ne sme biti objavljena ali izvedena pred razglasitvijo rezultatov razpisa. 
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3. člen  

 
Avtorji morajo svoja dela poslati pod psevdonimom oziroma šifro do 17. aprila 2023:  
 

 veljavna bodo dela, ki bodo do (vključno) 17. aprila 2023 oddana in poslana na 
naslov Generalštab Slovenske vojske, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (velja 
poštni žig oziroma potrdilo o oddaji priporočene pošiljke), v zaprti kuverti, z 
oznako »Razpis za naj vojaško koncertno koračnico«; 

 v ovitku morajo biti parti in partitura označeni z naslovom koračnice, s 
psevdonimom, brez oznake avtorja, koračnica mora biti čitljivo izpisana; 
 

 v kuverti morajo biti v posebni zalepljeni ovojnici, opremljeni z naslovom 
koračnice, priloženi še podatki o avtorju koračnice: priimek in ime, datum 
rojstva, telefonska številka, e-poštni naslov, psevdonim oz. šifra.  
  

4. člen  
 
Rok za oddajo koračnice je 17. april 2023.  
 
O odločitvah žirije bomo skladatelje obvestili najpozneje 21. aprila 2023. 
 

5. člen  
 
Strokovna komisija Orkestra Slovenske vojske bo poslušala in ocenila na razpis 
prispele koračnice. Člani orkestra sodelujejo pri izbiri najboljše koračnice in imajo 
kolektivno en glas. Odločitev komisije je dokončna in nepreklicna. 
 
Strokovna komisija Orkestra Slovenske vojske bo takoj po izboru zmagovalne 
koračnice komisijsko odprla ovojnico s podatki o avtorju in razglasila avtorja 
zmagovalne koračnice.  
       

6. člen  
 

 Zmagovalna koračnica bo dobila naziv Naj vojaška koncertna koračnica 
2023;  

 avtorju naj vojaške koncertne koračnice 2023 se podeli nagrada v obliki 
odkupa avtorskega dela v znesku 1.000 evrov neto; 
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 Orkester Slovenske vojske bo zmagovalno koračnico izvedel na slovestnosti 
ob dnevu Slovenske vojske 13. maja 2023 v dvorani Stožice. 

 
7. člen  

 
Z nagrajenim avtorjem bo lahko Orkester Slovenske vojske sklenil dodatno naročilo 
koračnic z vojaško vsebino.  
  
  

8. člen  
 
Avtor naj vojaške koncertne koračnice 2023 soglaša, da dovoljuje uporabo 
računalniškega zapisa koračnice in morebitne korekcije za pripravo na tisk. 
 
Orkester Slovenske vojske, skladno s tem razpisom, prevzema izključne založniške 
pravice za izdajo potrebnih izvodov koračnic.  
  
  

9.  člen  
 
Organizator bo neizbrane koračnice vrnil avtorjem po pošti ali osebno.  
  
     

10.  člen  
 

 OBSEG INŠTRUMENTOV  

  

  
 

 TONALITETA  
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do štirih predznakov  
  

 BREZ SOLISTIČIH DELOV  

  
 TOLKALA  

5 različnih partov 
  

 MINUTAŽA  

3.00–5.00 minut  
  

 INŠTRUMENTACIJA   
(+) opcijsko  

   

Pikolo  (+)  Rog v F 1  + 

Flavta 1  +  Rog v F 2  + 

Flavta 2  (+)  Rog v F 3  (+) 

Oboa   (+)  Rog v F 4  (+) 

Fagot  (+)  Evfonij v B¨  + 

Klarinet E¨  (+)  Evfonij v C  + 

Klarinet B¨ 1  +  Pozavna 1  + 

Klarinet B¨ 2  +  Pozavna 2  + 

Klarinet B¨ 3  +  Pozavna 3  (+) 

Bas klarinet  (+)  Tuba v C 1  + 

Sopran saksofon  (+)  Tuba v C 2  + 

Alt saksofon  +  Melodična tolkala (+) 

Tenor saksofon   +  Timpani (+) 

Bariton saksofon  +  Mali boben  + 

Krilovka B¨ 1  (+)  Veliki boben  + 

Krilovka B¨ 2  (+)  Činele a2  + 

Trobenta B¨ 1  +    

Trobenta B¨ 2  +    

Trobenta B¨ 3  (+)    

 
Varovanje osebnih podatkov: z oddajo prijave na natečaj šteje, da prijavitelji posredno soglašate z obdelavo osebnih 
podatkov skladno z GDPR (splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov) ter z uporabo posredovanih osebnih 
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podatkov v namene promocije in izvedbe natečaja. Organizator, Orkester Slovenske vojske, spoštuje vašo pravico 
do zasebnosti in pregleda nad oddanimi osebnimi podatki skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva 
osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679) in področni zakon o 
varstvu osebnih podatkov). Preko vašega e-naslova vas bomo, po razglasitvi zmagovalca, obveščali glede 
aktivnosti, povezanih z natečajem. Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno in jih varovali. Kadarkoli lahko zahtevate 
popravek posredovanih podatkov ali njihov izbris. To lahko storite s sporočilom na e-poštni naslov 
glavna.pisarna.gssv@mors.si.  

 
 


