
 
 
 
 
Študentska organizacija Univerze v Mariboru na podlagi 
11. člena Statuta Študentske organizacije Univerze v Mariboru  

 
izdaja dne 9. 2. 2015 naslednji 
 
 

Razpis za izbor najboljše 
študentske / dijaške glasbene 
rock skupine »ŠOUROCK '15« 
 
 

I. Izdajatelj razpisa 
 
Izdajatelj razpisa je: 
Študentska organizacija Univerze v Mariboru, 
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor. 
 
 

II. Predmet razpisa 
 
Izbor najboljše študentske / dijaške glasbene rock skupine v okviru projekta »ŠOUROCK '15«, za leto 2015. 
 
 

III. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat 
 
Kandidati za najboljšo študentsko / dijaško glasbeno rock skupino v okviru projekta »ŠOUROCK '15« morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

 v vsaki glasbeni skupini mora biti vsaj polovica članov s statusom študenta ali dijaka v skladu z veljavno 
slovensko zakonodajo. Slednje dokažejo s potrdilom o vpisu. 

 demo posnetek na CD-ju s štirimi skladbami, od katerih mora biti vsaj polovica avtorskih. Demo posnetek 
mora biti posnet v živo (na vajah ali na koncertu) in ne sme biti studijski. 

 repertoar šestih skladb, od katerih mora biti vsaj polovica avtorskih. 
 skupina si ne sme lastiti naslova najboljše študentske / dijaške glasbene rock skupine v okviru predhodnih 

projektov »ŠOUROCK«. 
 
 

IV. Objava razpisa 
 
Razpis se objavi na spletni strani www.soum.si/sourock in na www.facebook.com/natecaj.sourock. 
 
 

V. Vsebina pisne prijave 
 
Pisna prijavnica vsebuje: (1) naziv skupine, (2) imena in priimke članov, (3) stalno in začasno prebivališče predstavnika skupine, 
ki mora biti član skupine, (4) telefon predstavnika skupine in elektronski naslov, (5) kratek opis glasbene skupine in zvrst 
glasbe, ki jo skupina izvaja, (6) spletna stran skupine, v kolikor obstaja, (7) navedba skladb, ki jih prilagajo na demo posnetku.  
Prijavi je potrebno priložiti potrdila o šolanju za člane skupine, demo posnetek na CD-ju in druge priloge, ki so zahtevane v 
prijavnih obrazcih. Priporočeno je priložiti tudi CD z opisom skupine in pesmimi in/ali videospoti ali povezavami do pesmi, 
videospotov, v kolikor so te na internetu.  
 

VI. Potek izbora in pogoji sodelovanja 
 
Skupine, ki bodo izpolnjevale zgoraj navedene pogoje, se bodo v letu 2015 udeležile izbora najboljše študentske / dijaške 
glasbene rock skupine v okviru projekta »ŠOUROCK '15«. 
Potek izbora:  
Na podlagi demo posnetka in opisa bo izbranih pet glasbenih skupin. Glasbene skupine bodo izvajale glasbene nastope v treh 
predizborih, ki bodo marca in aprila. Glasbena skupina bo o njenem terminu za nastop obveščena vsaj 7 dni pred samim 
nastopom. Razpored skupin bo objavljen na spletni strani www.soum.si, www.dostop.si in na Facebook strani SOUROCK.  
Nastopi glasbenih skupin bodo potekali po objavljenem časovnem načrtu. Sodelujoče glasbene skupine bodo na predizboru 
zaigrale skladbe v skupne trajanju 20 minut. Vsaj polovica pesmi, ki jih zaigrajo na predizboru, mora biti avtorskih.  



Žirija, sestavljena iz predstavnikov ŠOUM-a, ŠTUK-a in priznanih glasbenih strokovnjakov, bo na podlagi nastopov sodelujočih 
glasbenih skupin izbrala zmagovalca posameznega predizbora. Zmagovalci predizborov se bodo uvrstili v finale, ki bo v maju in 
se bodo s preostalimi finalisti potegoval za glavno nagrado.  
Na predizborih bo potekalo tudi glasovanje poslušalcev, ki bodo izbrali četrtega finalista. Poslušalci bodo na vsakem predizboru 
prejeli glasovnice na katerih bodo imena skupin iz tistega predizbora. Po končanem 3. predizboru bo objavljena skupina, ki bo 
prejela največ glasov poslušalcev in bo lahko nastopila na finalni prireditvi. 
Skupine, ki bodo nastopile na finalni prireditvi, bodo morale zaigrati tri avtorske skladbe in priredbo, ki jo bo določila komisija 
vsaj 10 dni pred finalno prireditvijo.  
Glasbene skupine, ki bodo nastopile v finalu, soglašajo, da se bo sama finalna prireditev snemala za nadaljnjo uporabo (promo 
CD, ipd.). Skupine s prijavo na ta razpis soglašajo, da izdajatelj razpisa prosto razpolaga s temi posnetki.  
Zmagovalna skupina bo prejela glavno nagrado, ki zajema snemanje glasbenega singla, snemanje videospota, polletni PR (do 
31.12.2015)in nastope na naslednjih prireditvah: Lampiončki 2015, na ŠTUK-u, v Koroškem Kulturno Mladinskem centru 
Kompleksu na Ravnah na Koroškem, Festival Lent, Poletje v Lendavi, Lokal Patriot (Novo Mesto), festivalu Gora Rocka in 
festivalu Schengenfest. Tekom natečaja se lahko nastopi še dopolnjujejo. Za nastope, ki jih prejme skupina kot nagrado, bodo 
potni stroški povrnjeni oz. bo plačan prevoz na 5 nastopov. 

 
 

VII. Prevzem prijavnice 
 
Skupine lahko prevzamejo prijavnice in razpis natečaja »ŠOUROCK '15« na spletni strani www.soum.si/sourock, 
www.facebook.com/natecaj.sourock, www.dostop.si.  
 
 

VIII. Naslov in rok za pošiljanje prijavnic 
 
Skupine pošljejo prijavnice s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov: Študentska organizacija Univerze v 
Mariboru, Gosposvetska c. 83, 2000 Maribor, s pripisom: »NE ODPIRAJ – ŠOUROCK '15«, lahko pa jih tudi dostavijo tudi 
osebno v zapečateni pisemski ovojnici v tajništvo ŠOUM. Prijave morajo biti poslane najkasneje do vključno z 9. 3. 2015. 
 
 

IX. Obvestilo o izboru 
 
Skupine, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, bodo o izboru in o terminu za nastop obveščene vsaj sedem dni pred 
nastopom. Razpored nastopajočih po predizborih bo objavljen na spletni strani www.soum.si/sourock, 
www.facebook.com/natecaj.sourock, www.dostop.si.  
. 
 

X. Dodatne informacije 
 
Za posredovanje dodatnih informacij v zvezi s potekom natečaja »ŠOUROCK '15« se lahko obrnete na naslov Študentske 
organizacije Univerze v Mariboru, Gosposvetska c. 83, 2000 Maribor, kontaktna oseba: Jan Sredenšek na elektronski pošti: 
jan.sredensek@soum.si ali vsak torek in četrtek med 10.00 in 12.00 uro na telefonski številki 02/228 56 00. 

mailto:jan.sredensek@soum.si

