
 
  DIGITALNI FOTO KLUB 

                  Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje 
                  e-mail: digitalnifotoklub@gmail.com 
 

               
 
              pod pokroviteljstvom 

                FOTOGRAFSKE ZVEZE SLOVENIJE  
      Ljubljanska cesta 15, 1353 Borovnica  
      e-mail: fzs.web@gmail.com 
      št. pokroviteljstva:  08/2020 
 
 
      v partnerstvu z 
      OSNOVNO ŠOLO PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO 
      Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško 
 
      in z 
      EKONOMSKO ŠOLO CELJE 

           Kosovelova ulica 4, 3000 Celje 
 
 
 
 
vabijo osnovnošolce in srednješolce k sodelovanju na mladinskem fotografskem natečaju 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

ni
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Sodelujete lahko v dveh kategorijah: 
 

A) OSNOVNOŠOLCI (učenci) 
B) SREDNJEŠOLCI  (dijaki) 

En avtor lahko sodeluje z največ 4 fotografijami. Lahko so barvne ali črno-bele.  
 
Pojasnilo k tematiki MLADOST NI NOROST: 
 

Star pregovor pravi: »Mladost je norost, čez vodo skače, kjer je most«.  
Vsaka naslednja generacija odrašča v hitreje se spreminjajočem svetu in na drugačen način, zato je prav, da 
mladi stopajo izven preizkušenih okvirjev, iščejo nove načine in premikajo meje. To velja tudi v fotografiji, saj 
vsaka nova generacija prinaša svež veter s svojim razmišljanjem, pogledom na svet in ustvarjalnostjo. Skozi vaše 
fotografije želimo videti ta vaš svet. Fotografije naj odsevajo svet, kakršnega čutite in vidite mladi. 

 
Prijava in pošiljanje fotografij: 
 

Fotografije lahko naložite od 10. februarja naprej na spletnem obrazcu na strani  
https://www.digitalna-kamera.si/aktualni-natecaj/ 
Pravilno izpolnjena prijava je pogoj, da bodo poslane fotografije upoštevane pri žiriranju.  
Fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso odgovornost. 
Organizatorji natečaja ne prevzemajo nobene odgovornosti za nepravilno rabo ali kršenje avtorskih pravic 
tretjih oseb. 

 
 



 
Nagrade za najboljša dela in razstava: 
 

Žirija bo pregledala in ocenila prispela dela. Najboljša dela bodo natisnjena in razstavljena. Sklepna prireditev z 
odprtjem razstave in podelitvijo nagrad bo za posamično kategorijo:  
- osnovnošolske fotografije bodo razstavljene v Laškem v sodelovanju z OŠ Primoža Trubarja Laško 
- srednješolske fotografije bodo razstavljene na Ekonomski šoli Celje.  
 
V vsaki kategoriji bomo podelili sledeče nagrade: 
 

1.   nagrada: zlata medalja FZS in Nikon podvodni fotoaparat 
2.   nagrada: srebrna medalja FZS in CEWE darilni bon v vrednosti 100€  
3.   nagrada: bronasta medalja FZS in CEWE darilni bon v vrednosti 50€ 
4.- 6. nagrada: diploma FZS 
7.- 9. nagrada: nagrada Digitalne kamere 
posebna nagrada za najuspešnejšo šolo - darilni bon CEWE v vrednosti 200€ 
priznanje najboljšim mentorjem 

 
Žiriranje: 
 

 Prispela dela bo ocenila tričlanska žirija v sestavi: 
- Joco Žnidaršič – fotograf in foto reporter, mednarodni mojster umetniške fotografije 
- Anica Kofol – predsednica Foto kluba Cerkno 
- Robert Gajšek - ljubiteljski fotograf, diplomirani pedagog, ravnatelj OŠ Hruševec  

Na izbor žirije se ni možno pritožiti. Pridržujemo si pravice do spremembe žirije v primeru nepredvidene 
zadržanosti katerega izmed članov.  

 
Koledar razstave: 
 

rok za oddajo popolne prijave:      najkasneje do 22. marca 2020 
rezultati žiriranja:                        do 1. aprila 2020 
odprtje OŠ in SŠ razstave ter podelitev nagrad:  v aprilu 2020, datuma in točni lokaciji bosta objavljeni 

naknadno na strani natečaja in v obvestilu udeležencem 
 

Tehnične zahteve za pripravo datotek: 
 

Za razstavo se pošilja digitalne fotografije v JPG formatu. Velikost fotografije naj bo 1920 pix po daljši stranici, 
velikost datoteke pa naj ne presega 2 MB.  Na fotografiji ne sme biti podpisov in okvirjev!  
Fotografije boste naložili v spletni obrazec, zato datotek ni potrebno posebej preimenovati. Poskrbite, da v 
imenu datotek ne bo šumnikov in posebnih znakov.  
Nagrajene fotografije bodo natisnjene in razstavljene - za potrebe razstave vas bomo po potrebi kontaktirali za 
večje datoteke, zato si jih shranite tudi v originalni velikosti.  

 
Končne določbe: 
 

Avtor z oddajo del na razstavo soglaša z razpisnimi pogoji in s tem, da se njegovi podatki uporabijo v namene 
obveščanja in objavljanja o razstavi. Prireditelji si pridržujemo pravico do objave del v nekomercialne namene 
(promocijo razstave) v tiskanih in digitalnih medijih. Vsak avtor bo prejel obvestilo o rezultatih po mailu, ki ga je 
navedel ob prijavi, rezultati pa bodo objavljeni tudi na spletnih straneh organizatorjev. 

 
Organizacija: 
 

Digitalni foto klub      
Igor Rosina, predsednik DFK     

       
Kontakt za morebitna vprašanja: 
digitalnifotoklub@gmail.com 

 
 
Sponzorji: 

 
   

                    
  


