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SPLOŠNA NAVODILA ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI "MNOŽIMO TALENTE" 

 
 

1. Uvodna osmislitev 

Peter Pavel Glavar ( 1721 – 1784) je z ustanovitvijo posebne šole v Komendi dejavno pomagal pri 
izboljšanju slabih šolskih razmer še pred posegom cesarice Marije Terezije leta 1774 na šolsko 
področje, ker je po eni strani pri svoji dušno-pastirski službi med kmečkim prebivalstvom spoznal 
mnogo nadarjenih otrok, po drugi strani pa se je zavedal slabosti takratnega šolskega sistema, ki 
nadarjenim kmečkim otrokom ni omogočal temu primernega napredovanja. Ugotovil je, da so 
nadarjeni otroci med vsemi stanovi. Na njegovo željo in odločenost za ustanovitev lastne šole je 
gotovo vplivala tudi njegova osebna izkušnja na poti do izobrazbe. Zavedal se je, da je znanje in 
izobrazba nadarjenim kmečkim otrokom brez njegove pomoči nedostopna. 
Na lastne stroške je Peter Pavel Glavar leta 1761 ustanovil in vzdrževal manjšo šolo z notranjim 
internatom za 8 dečkov. Ustanovil jo je z namenom, da bo v šolo sprejemal revne, a nadarjene 
dečke iz domače župnije, ki bodo v tej skupnosti imeli vso potrebno oskrbo.  
Peter Pavel Glavar je prepoznal potrebo, da se nadarjenim revnim fantom omogoči izobrazba. Po 
njegovem zgledu poskuša Ustanova spodbujati nadarjenost. V ta namen razpisuje štipendije 
deficitarnih poklicev, pripravlja izobraževalne delavnice in predavanja ter na dve leti organizira 
dogodek Koncert domačih talentov odslej Množimo talente. 
 

1. Datum, čas in kraj prireditve 

Prireditev bo 26. 11. 2016 ob 19h v prostorih šole v Mostah. 
 

2. Značaj prireditve 

Prireditev je nekomercialna, brezplačna in družabna.   
 

3. Starostna omejitev izvajalcev 

Starostne omejitve ni. Zaželeno je, da se predstavijo vsi, ki bi radi pokazali svoje umetniško 
ustvarjanje, izjemno veščino, spretnost ali inovativni izdelek. 

 

4. Nameni prireditve 

Poslanstvo UPPG je spodbujati razvoj nadarjenosti.  
Ustanova organizira, zdaj že 11. prireditev, na kateri se občani predstavljajo s svojimi talenti.   
Nameni prireditve so: 

a. Obiskovalcem in izvajalcem omogočiti spoznavanje bogastva raznoterih talentov.  

b. Udeležencem dati priznanje k njihovi vztrajnosti, delavnosti in kreativnim zamislim. 

c. Obiskovalce opogumiti, da sami sledijo svojim zanimanjem in tako najdejo in razvijajo svoje 

potenciale.  

 
5. Področja talentiranosti 
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Umetniška  področja:   

 Ples (različne zvrsti)  

 Petje (solistično, zborovsko, v kombinaciji z glasbili, beatbox – glasovno igranje)  

 Gledališče (lutkovno, improvizacija, skeči, stand up komedija, recitali)  

 Glasbeno ustvarjanje (solistično, v skupini; instrumental ali v kombinaciji s petjem)  

 Literatura (deklamiranje, recitacija – avtorskih ali drugih literarnih del)  

 Fotografija 

 Likovni izdelki (razne tehnike, stripi,…)  

Ročne spretnosti:  

 Izdelki iz različnih materialov – naravnih in umetnih  

Področje inovativnih izdelkov:  

 Predstavitev zanimivih doma narejenih tehničnih rešitev, izdelkov  

 Predstavitev nekega modela, ustvarjenega pri krožku / pouku  

Področje spretnosti:  

 Spretnosti s športnimi rekviziti 

 Čarovniški triki  

 
6. Postopek prijave 

Prijave zbiramo le preko elektronskega obrazca, objavljenega na spletni strani Ustanove. 
Zainteresirani izvajalci oddajo elektronsko prijavnico najkasneje do 12. 11. 2016. 
Ob prijavi navajajte točne podatke. 
Prijavo lahko odda le izvajalec. 
 
 

7. Koncept prireditve 

a. v primeru več prijav oz. več prijavljenih neodrskih prikazov:  

o učilnica 1: "Zabava za rojstni dan" (veščine in spretnosti, ki sodijo k zabavi ob rojstnem 

dnevu);  

o učilnica 2: "Tehnično brezhibno" (inovacije, izdelki, modeli);  

o učilnica 3: "Polna čaša kulture" (recitacije, deklamacije);  

o glavni oder (po presoji organizatorja) 

b. v primeru pretežno odrskih prijav bo prireditev v celoti izvedena v telovadnici šole v Mostah 

 
 

8. Varovanje in raba osebnih podatkov 

Vse podatke, ki jih boste navedli ob prijavi, lahko organizator uporabi v povezavi s prireditvijo 
(programski list prireditve, splet, vezno besedilo prireditve). 
Z oddano prijavo izvajalec oz. skupina izvajalcev organizatorju dovoljuje, da vodi, vzdržuje, 
združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih 
podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).  
Osebni podatki se zbirajo za namene izvedbe prireditve, obveščanja o dejavnostih UPPG in ne 
bodo posredovani tretjim osebam. 
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9. Obveščanje izvajalcev  

Izvajalce bomo obveščali in z njimi usklajevali podrobnosti po elektronski pošti, naslov katerega se 
posreduje ob prijavi. 
 

10. Fotografsko, avdio in video gradivo 

S prijavo izvajalec soglaša, da organizator brezplačno uporablja fotografsko, avdio in video gradivo, 
pridobljeno s snemanjem oz. fotografiranjem med pripravo ali med samo prireditvijo.  
Organizator bo po prireditvi omogočil izvajalcem časovno omejen dostop do fotografskega 
gradiva. Druga javnost do tega gradiva ne bo imela dostopa. 
  

11. Vprašanja in pripombe 

Če imate kakšno vprašanje oz. pripombo, nam jo lahko pošljete na elektronski naslov 
info@uppg.si. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času. 
 
 
Moste, 14. 9. 2016 
 

Štefan Petkovšek 
Predsednik Uprave UPPG 

Stefan.petkovsek@uppg.si 
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