
 

 

  

 

 
Fotografsko društvo Jesenice 

 
Jesenice,  12. junij  2017 

OI JSKD Jesenice in Fotografsko društvo Jesenice 
razpisujeta 

Območno fotografsko razstavo 2017 
 

1 PRAVICA DO SODELOVANJA 

 Pravico do sodelovanja imajo vsi, ki se s fotografijo ukvarjajo ljubiteljsko, imajo stalno bivališče 

na območju občin Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica in/ali so člani društva, kluba ali sekcije, ki 

deluje na območju omenjenih občin oziroma tam obiskujejo šolo. 
 

2 TEMI 

A PROSTA B ŠPORT 
 

3 PRISTOJBINA 

 Pristojbine ni. Vsak avtor lahko pošlje največ šest fotografij na posamezno temo. 
 

4 KATEGORIJA 

 Digitalna, črno-bela ali barvna fotografija. 
 

5 FORMAT 

 Zahtevani format datotek je JPG v barvnem prostoru sRGB, dimenzija daljše stranice 2000 točk 

ali več, velikost posamezne datoteke ne sme presegati 2,5 MB. Fotografije, ki ne bodo ustrezale 

razpisu bodo izločene. 
 

6 POIMENOVANJE DATOTEK 

 Naslovi fotografij naj bodo v slovenskem jeziku. Zadnje 4 cifre telefonske številke 

avtorja_tema_zaporedna številka_naslov fotografije brez šumnikov (primer 9876_A_1_Blejsko 

jezero 2).  

Datoteke pošljite na CD/ DVD nosilcih ali po elektronski pošti. Pošiljke morajo biti poslane brez 

obveznosti do prejemnika. Pakiranje mora biti takšno, da bo pošiljka do organizatorja v celoti 

prispela brez poškodb. Organizator bo z deli ravnal skrbno, ne more pa prevzeti odgovornosti za 

morebitne poškodbe ali izgubo med transportom. CD / DVD NOSILCI BODO PO KONČANI 

RAZSTAVI UNIČENI. Za fotografije, prejete po elektronski pošti, bomo poslali elektronsko 

sporočilo s potrdilom. Če tega ne boste prejeli, nas kontaktirajte po telefonu ali elektronski pošti. 
 
 
 
 
 
 
 



7 NASLOV ZA POŠILJANJE FOTOGRAFIJ 
 

 JSKD OI Jesenice 

Tavčarjeva 3b  

4270 Jesenice 

 

ali 

 

fd.jesenice@gmail.com 

 

8 PRIJAVNICA 

 Avtor mora čitljivo izpolniti priloženo prijavnico in jo priložiti pošiljki. Označitve fotografij na 

prijavnici se morajo ujemati z označitvami fotografij v imenih datotek. Nepopolnih in prepozno 

prispelih prijavnic ne bomo upoštevali.  
 

9 ŽIRIJA  

 1 Vasja Doberlet, MF, MFIAP, EFIAP/p  predsednik žirije 

 2 Aleš Fevžer, športni fotograf  

 3 Milan Malovrh  
 

10 NAGRADE IN DIPLOME (za vsako izmed razpisanih tem) 

 3 nagrade  

 5 diplom  

 1 nagrada za mladega avtorja (do 18 let)  

 Nagrajene fotografije iz vsake teme bomo izdelali na papir in razstavili. Te fotografije ostanejo v 
arhivu organizatorja. 

 

11 AVTORSTVO 

 Poslane fotografije morajo biti avtorsko delo sodelujočega, za kar slednji prevzema polno 
odgovornost. Avtorske pravice ostanejo avtorjem. Z udeležbo na natečaju avtor zagotavlja, da so 
fotografije kot tudi deli fotografij njegovo avtorsko delo in da sprejema pogoje razpisa. 
Organizator si pridržuje pravico da dela razstavi, objavi in kopira za potrebe natečaja oziroma do  
uporabe del za nekomercialno promocijo oziroma predstavitev razstave v medijih in katalogu. 
Katalog bo zgoščenka z vsemi sprejetimi deli in podatki o razstavi. 

 

14 KOLEDAR 

 1 Rok za dostavo del do 2. 10. 2017 

 2 Žirija do 20. 10. 2017 

 3 Obvestila do 27. 10. .2017 

 4 Podelitev priznanj 22. 11. 2017 (Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, 

19.00) 

 5 Pošiljanje kataloga do 30. 11. 2017 
 

15 KONTAKT 

 JSKD OI Jesenice 

Petra Ravnihar 

oi.jesenice@jskd.si 

tel.: 04/586 67 40 

mobi.: 031 674 946 

Fotografsko društvo Jesenice 

Bogdan Bricelj 

bogdan444@gmail.com 

tel.: 041 638 066 

 

               JSKD OI JESENICE  Fotografsko društvo Jesenice                  

Vodja izpostave: Petra Ravnihar, l.r. Predsednik društva: Klemen Klemenc, l.r. 
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