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razpisuje razstavo 
 

 
 

 

Človek in kovina 2018 
 
Pogoji udeležbe: Pravico do sodelovanja imajo vsi fotografi iz Slovenije in Slovenci iz zamejstva in tujine. 

 
1. Temi natečaja:   A ČLOVEK IN KOVINA 

B PROSTA 
Tema človek in kovina naj dejansko predstavlja povezavo človeka in kovine v najširšem pomenu (izdelavo, predelavo, 
uporabo kovine, predmete iz kovine…). Razstava bo potekala po pravilih Fotografske zveze Slovenije. 
 

2. Pristojbina je 10 € za obe temi in je namenjena delnemu pokritju stroškov natečaja. Brez plačane pristojbine, fotografije ne 

bodo predložene žiriji. Pristojbino lahko priložite pošiljki ali nakažete na TRR FD Jesenice SI56 0700 0000 0136 763. 
 
3. Kategorija: digitalna fotografija - črno bele ali barvne fotografije v formatu JPG. Velikost del je omejena na 1620 do 2000 

pix daljša stranica. Nagrajene fotografije bodo izdelane za razstavo v Fotogaleriji Jesenice. Izdelane fotografije ostanejo v 
arhivu organizatorja. 
Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpisu in fotografije, ki so bile že sprejete na prejšnjih razstavah Človek in kovina bodo 
izločene. V vsaki temi avtor lahko sodeluje z največ 4 fotografijami. 

 
4. Označevanje in pošiljanje fotografij. Datoteke s fotografijami označimo takole:  

Tx_yyyy_naslov, kjer pomeni: 
Tx ........  tema (A Človek in kovina/B Prosta) in zaporedna številka fotografije (1 - 4) 
yyyy......  zadnje 4 cifre telefonske številke avtorja 
naslov ... naslov fotografije v slovenskem jeziku 
Primer A1_9876_Zareca podoba.  
Prosimo, da v imenih datotek ne uporabljate šumnikov. Datoteke pošljite na CD / DVD nosilcih ali po elektronski pošti na 
naslov: fd.jesenice@gmail.com. Pošiljke morajo biti poslane brez obveznosti do prejemnika. Pakiranje mora biti takšno, da 
bo pošiljka v celoti prispela brez poškodb do organizatorja. Prireditelj 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 dobili, nas 
prosimo kontaktirajte po telefonu ali elektronski pošti. 
 

5. Prijavnica:  Avtor mora izpolniti priloženo prijavnico in jo priložiti pošiljki ali elektronski pošti. 

 
6. Žirija:  Vsa prispela dela, ki bodo zadoščala razpisu bo ocenjevala žirija v zasedbi: 

 

Andreja Peklaj, MF, AFIAP 
Matjaž Čater, MF, EFIAP 
Tomo Jeseničnik  
 

7. Nagrade: Razstava je državnega ranga. Ocenjevanje in podelitev nagrad v vsaki kategoriji bo po pravilniku Fotografske 

zveze Slovenije. 
 
8. Objavljanje in katalog: Udeleženci natečaja soglašajo, da prireditelji njihova dela razstavijo, objavijo ali kopirajo za 

potrebe natečaja. Katalog s sprejetimi in nagajenimi deli ter podatki o razstavi bo v elektronski obliki (PDF) in bo vsem 
udeležencem poslan po elektronski pošti. 

 
9. Avtorstvo: Avtorske pravice ostanejo pošiljateljem. Z udeležbo na natečaju avtor zagotavlja, da so fotografije in deli 

fotografij njegovo delo in da sprejema pogoje razpisa. 
 
10. Koledar razstave:   Rok za dostavo del:    3. maj 2018 
                  Žirija:      7. – 11. maja 2018 
   Obvestila:     do 18. maja 2018 po elektronski pošti in na spletu 

Odprtje razstave in podelitev priznanj :   v sredo 6. junija 2018 ob 18. uri v gledališču Toneta 
Čufarja na Jesenicah, razstava nagrajenih fotografij 
v Fotogaleriji Jesenice v preddverju gledališča 

                  Pošiljanje katalogov v PDF obliki:  do 30. junija 2018 po elektronski pošti 
 

11. NASLOV za pošiljanje fotografij: 
 

Fotografsko društvo Jesenice 

p.p.61, 4270 Jesenice 

 
Kontaktna oseba:  Bogdan Bricelj, bogdan444@gmail.com, telefon (041) 638-066 

Internetna stran: www.fd-jesenice.si 
Elektronski naslov za pošiljanje fotografij: fd.jesenice@gmail.com 
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