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SPOROČILO ZA GLASBENE ŠOLE: ODPRTJE PRIJAV ZA 50. TEMSIG 

18. 1. 2021 

 

Spoštovani! 

 

Prijazno vas vabimo k udeležbi na 50. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije - TEMSIG, ki 

bo potekalo med 6. in 20. aprilom 2021 na glasbenih šolah Štajerske in Pomurske regije, v Ljubljani in na 

Vrhniki.  

Razpis s spremembami je dostopen na tej povezavi. 

Lokacije in termini tekmovanja si lahko ogledate na tej povezavi. 

Propozicije za posamezno disciplino so dostopne na tej povezavi. 

 

Danes ob 15. uri bo začela delovati povezava temsig.sloway.si na e-prijavnico za 50. TEMSIG. Prijave na 

tekmovanje bodo odprte do vključno 12. februarja 2021, ki je tudi zadnji rok za oddajo poštne pošiljke 

z natisnjeno prijavnico. 

 

Protokol prijave se nekoliko razlikuje za tekmovalce I. kategorije, za katere letos izjemoma ne bo  

predtekmovanj. Tako kot tekmovalci II. in III. kategorije se tudi tekmovalci I. kategorije prijavijo na 

državno tekmovanje in kotizacijo vplačajo na Zvezo slovenskih glasbenih šol. Tekmovanje za II. in III. 

kategorijo bo potekalo kot običajno v dveh etapah. 

 

E-prijava je kot doslej oblikovana tako, da vas vodi po korakih do oddaje prijave, po kateri prejmete na 

svojo e-pošto podrobnejša navodila glede vplačila kotizacije in oddaje poštne pošiljke z natisnjeno 

prijavnico in prilogami: 

 tiskano verzijo prijave s podpisom zakonitega zastopnika (tekmovalca v primeru polnoletnosti), 

profesorja in vodje šole ter žigom šole, razen v primeru podpisa zasebnika*, 

 lastnoročno podpisano kopijo veljavnega osebnega dokumenta čez sliko s strani tekmovalca 

(izjemoma tudi kopijo podpisanega rojstnega lista – podpis naj bo ob imenu in priimku 

tekmovalca)*, 

 kopijo potrdila o plačani prijavnini. 

 

* Zaradi veljavnih ukrepov o omejitvi gibanja so tokrat dovoljeni skenirani ali elektronski podpisi 

staršev (oz. polnoletnih tekmovalcev), medtem ko morajo biti podpisi učitelja, podpis ravnatelja in žig 

šole originalni.  

 

Če zbrane prijave tekmovalcev posredujejo glasbeno-izobraževalni zavodi in jim hkrati (so)financirajo 

prijavnino, je k prijavi potrebno priložiti tudi dokumentacijo (rekapitulacijo), iz katere so jasno razvidni 

zneski, ki jih glasbena šola plača za posameznega tekmovalca. Šole za vse tekmovalce predtekmovanj in 

državnega tekmovanja naredijo samo en plačilni nalog.  

 

 

https://www.zsgs.si/wp-content/uploads/2021/01/Razpis-50.-TEMSIG-spremembe-januar-2021.pdf
https://www.zsgs.si/wp-content/uploads/2020/12/50.-TEMSIG-april-2021_okvirni-urnik.pdf
https://www.zsgs.si/temsig/50-temsig-2/razpis-in-propozicije/
temsig.sloway.si
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Notno gradivo (za soliste solistični part s klavirsko spremljavo, za komorne skupine pa partituro) se 

pripne v elektronski prijavnici in ga ni potrebno pošiljati po pošti. 

 

Vabimo vas, da informacije o tekmovanju spremljate na spletni strani www.zsgs.si, za dodatna pojasnila 

je na voljo strokovna sodelavka Helena Filipčič Gardina na kontaktih 031 533 093 in info@temsig.si.       

 

 

Veselimo se vašega zanimanja in vam želimo obilo uspehov na tekmovanju TEMSIG! 

 

Iztok Babnik, predsednik Komisije TEMSIG   Helena Meško, predsednica ZSGŠ 

 

 

 

 

 

 

 


