2019 - KNOBLEHARJEVO LETO
200 let rojstva našega velikega rojaka dr. Ignacija Knobleharja (1819-1858)

Številka zadeve: 611-0001/2019 - 01
Datum: 6. 2. 2019

FOTOGRAFSKI NATEČAJ OBČINE ŠKOCJAN 2019
Občina Škocjan ob praznovanju Knobleharjevega leta 2019 razpisuje fotografski natečaj na temo:

»KNOBLEHARJEVO LETO 2019«
Ideja fotografskega natečaja je poskušati s svojimi fotoaparati ujeti v večnost in zapisati trenutke,
motive, razglede in druge zanimivosti, ki se bodo dogodile ob praznovanju Knobleharjevega leta
2019.
1. SPLOŠNO
Organizator fotografskega natečaja je Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan. Namen
fotografskega natečaja je obeležiti praznovanje Knobleharjevega leta 2019 skozi fotografski
objektiv. Fotografski natečaj je objavljen na spletni strani Občine Škocjan na naslovu:
www.obcina-skocjan.si, pod rubriko novice ter razpisi in odloki. Z oddajo prijavnice se šteje, da
sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema pogoje fotografskega natečaja.
2. POGOJI SODELOVANJA
Na fotografski natečaj se lahko prijavijo tako ljubiteljski kot profesionalni fotografi avtorskih
fotografij (v nadaljevanju avtor) vseh starosti.
Avtor/-ica lahko sodeluje z največ petimi (5-imi) črno-belimi ali barvnimi fotografijami, ki jih bo
komisija ocenila posamično.
Fotografije sprejemamo do vključno, četrtka 21. novembra 2019. Fotografije naj bodo v
digitalnem formatu JPG. Velikost fotografij mora biti najmanj 1795 x 2705 pikslov in z resolucijo
300 dpi.
Fotografije morajo biti narejene v letu 2019.
Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpisu in fotografije, ki so že bile objavljene, bodo izločene iz
natečaja.
Na poslane fotografije ni dovoljeno dodajati podpisa ali kakršnegakoli znaka (logotipa) avtorja,
niti datuma posnetka fotografije.

Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami ni dovoljena, razen manjših
korekcij barv, nivojev, osvetlitev in kontrastov. Obdelava nikakor ne sme vplivati na vsebino
fotografije.
Vse fotografije, za katere bo žirija (po lastni presoji) mnenja, da so obdelane na nedovoljen način
bodo izločene iz fotografskega natečaja.
Vsaka prijava na fotografski natečaj mora vsebovati polne podatke o avtorju (ime, priimek, naslov
in telefonsko številko oz. e-mail naslov), s katerimi bo občina ravnala v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo). K vsaki
fotografiji pa je potrebno pripisati kraj, kjer je bila posneta in kratek naslov fotografije. Vsi
podatki o avtorju in fotografiji naj bodo zapisani na Prijavnici na fotografski natečaj.
S prijavo na fotografski natečaj, avtorji-ice potrjujejo, da so seznanjeni in se strinjajo z vsemi
pogoji fotografskega natečaja.
Sodelujoči na fotografskem natečaju se s prijavo obveže, da je avtor/ica fotografije oz. da ima
zanje avtorske pravice in da fotografija še ni bila nikjer objavljena ter da ima dovoljenje objavljati
posnetek morebitnih oseb na sliki.
Zaradi pestrosti fotografskega natečaja naj avtorji pošiljajo fotografije z različnimi motivi, v
skladu z razpisano temo.
Izbrana poslana dela bodo razstavljena na Miklavževem sejmu 2019 ter objavljena na spletni
strani Občine Škocjan (www.obcina-skocjan.si).
Sodelovanje na razstavi pomeni, da avtor v celoti sprejema pravila organizatorja in dovoljuje
organizatorju javno objavo prejetih fotografij v namen promocije fotografije, promocije občine in
njenih dejavnosti (v glasilu Naši koraki, na internetnih straneh, v oglasih, zloženkah ter v
morebitnih drugih publikacijah oziroma promocijskem materialu občine) ter njihovo objavo na
razstavi ob koncu fotografskega natečaja.
Vse prispele fotografije bo pregledala ter ocenjevala tričlanska komisija, ki jo bo sestavil
organizator fotografskega natečaja. Komisijo imenuje župan s posebnim sklepom.
Fotografijo bo komisija ocenjevala glede na tehnično dovršenost, izvirnost in vsebinsko
povezanost s temo natečaja.
Vsak udeleženec natečaja osebno odgovarja za avtorstvo poslanih del in prevzema odgovornost,
da ne bo objavil fotografij tretjih oseb brez njihove privolitve.
Komisija si pridržuje pravico, da ne podeli nobene nagrade ali katere od nagrad.
V kolikor na fotografski natečaj ne prispejo fotografije vsaj 5 (pet) avtorjev, si organizator
pridržuje pravico do razveljavitve fotografskega natečaja.
Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne.
Člani organizacijskega odbora, člani komisije in njihovi družinski člani ne smejo sodelovati na
fotografskem natečaju.
3. POŠILJANJE FOTOGRAFIJ
Fotografije v zahtevanem formatu morajo avtorji poslati najkasneje do četrtka 21. novembra
2019 na elektronski naslov: info@obcina-skocjan.si (s pripisom: Fotografski natečaj Občine

Škocjan 2019) ali posredovati na elektronskem mediju na naslov občine: Občina Škocjan, Škocjan
67, 8275 Škocjan (elektronskih medijev ne vračamo).
Vsaka datoteka naj bo označena po sledečem vzorcu: naslov fotografije - kraj posnetka - ime
priimek avtorja.jpg.
Avtorji morajo na naslov občine, posredovati tudi podpisano Prijavnico na fotografski natečaj z
osebnimi podatki (ime in priimek, naslov, elektronski naslov) in podatke o fotografiji-ah.
Fotografij, ki ne bodo opremljene z zgoraj navedenimi podatki, komisija ne bo ocenjevala.
4. NAGRADE in RAZGLASITEV
Nagrada za najboljšo fotografijo se podali prvim trem najbolje ocenjenim fotografijam in sicer:
1. nagrada – bon v vrednosti 150 EUR
2. nagrada – bon v vrednosti 100 EUR
3. nagrada – bon v vrednosti 50 EUR
Vrednost nagrade je predstavljena v neto znesku. Bonov ni mogoče zamenjati za gotovino.
Avtorji izbranih fotografij za objavo na razstavi prejmejo praktično nagrado.
Razglasitev zmagovalnih fotografij in nagrajencev bo potekala v četrtek, 5. decembra 2019, na
prireditvenem prostoru pred občinsko stavbo v Škocjanu v okviru Miklavževega sejma 2019.
Nagrajenci bodo nagrade lahko prevzeli na uradni razglasitvi nagrajenih fotografij. Pri osebnem
prevzemu lahko nagrajenec nagrado prevzame ob predložitvi osebne izkaznice in obvestila o
nagradi. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, lahko nagrado prevzamejo njegovi starši
ali skrbniki. Mladoletna oseba lahko nagrado prevzame le ob pisni privolitvi staršev ali skrbnika.
Prevzem nagrade je možen do 20. decembra 2019. Po poteku omenjenega datuma se nagrade ne
podeli, nagrajenec pa izgubi pravico zahtevati nagrado. Za nagrade, ki niso bile prevzete, se izbor
ne ponovi. Nagrajenec mora organizatorju posredovati pisno strinjanje s sprejemom nagrade,
davčno številko in soglasje za objavo osebnih podatkov na spletni strani Občine Škocjan in v
drugih množičnih medijih. Za mladoletne osebe podajo navedeno soglasje njihovi starši oz.
skrbniki.
5. INFORMACIJE
Pogoji fotografskega natečaja so dostopni na spletni strani Občine Škocjan: www.obcinaskocjan.si.
Za reševanje pritožb v zvezi s fotografskim natečajem je pristojna Občina Škocjan. Za vse
morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno pa je pristojno sodišče v Novem mestu.
Za dodatne informacije smo vam na razpolago na tel. št. 07/38-46-307 ali 051/612-111 in
elektronskem naslovu info@obcina-skocjan.si ali mateja.robekzaletelj@obcina-skocjan.si.
Kontaktna oseba s strani Občine Škocjan je Mateja Robek Zaletelj.
6. KOLEDAR:
 sprejem fotografij: do vključno četrtka 21. novembra 2019,
 pregled in izbor fotografij: do 2. decembra 2019,
 razglasitev nagrajencev fotografskega natečaja: četrtek, 5. decembra 2019, na prireditvenem
prostoru pred občinsko stavbo v okviru Miklavževega sejma 2019.

