
  
  

 
  
 

  
 

 

 

 
 

 
 
 

»BISTVO OČEM SKRITO, SRCU ODKRITO« 
 

IX. tradicionalna vseslovenska osnovnošolska razstava fotografij 
 

Celje, november 2015 
 

 
Žirija: 
  
 
Marko Rebov, KMF FZS 
 
Lara Rojc, F1 FZS 
 
Miro Nunić 

 
Koledar prireditve: 
 
Sprejem del:  
od 28. 9. 2015 do 9. 11. 2015 
 

Žiriranje:  
11. 11. 2015 
 

Obvestilo o izidih žiriranja:  
16. 11. 2015 
 

Odprtje razstave:  
25. 11. 2015 

 

 
Ravnateljica Osnovne šole 
Lava Celje: 
Marijana Kolenko 
o-lava.ce@guest.arnes.si 

 
Predsednica organizacijskega 
odbora:  

Vanja Tajnšek 
vanja_tajnsek@yahoo.com 

 

Predsednik DF Svit:  

Žiga Gričnik 
z.gricnik@gmail.com 

 
 
 

 
Pogoji sodelovanja: 

 

1. Na natečaju lahko sodelujejo vsi učenci osnovnih šol iz Slovenije in zamejstva.  
 
2. Natečaj ima temo: »BISTVO OČEM SKRITO, SRCU ODKRITO«. 

Opis teme: Tema je splošna. To pomeni, da lahko na natečaju sodelujejo vse tematike fotografije, tako 
barvne kot črno bele. 
 

3. Vsak udeleženec lahko sodeluje s tremi fotografijami na dano temo. 
 
4. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso 

odgovornost. 
 
 
 

mailto:Bernarda.Marceta@escelje.si
mailto:vanja_tajnsek@yahoo.com


 
 
5. Format digitalnih fotografij mora biti maksimalno 2400 px (vodoravno) x 1600 px (navpično) za 

izdelavo fotografij za razstavo v velikosti 20x30cm. Fotografije morajo biti v formatu JPEG ali JPG in ne 
smejo presegati velikosti 1 MB. 

 
6. PRIJAVA IN POŠILJANJE DEL: Prijava na fotografski natečaj bo potekala interaktivno na strani       

www.df-svit.si. Z izpolnitvijo zahtevanih podatkov, nalaganjem in pošiljanjem datotek (fotografij) 
avtor potrjuje pogoje udeležbe na natečaju.  
NAVODILA: Možno bo samo interaktivno oddajanje del. CD, DVD in drugi nosilci datotek bodo 
zavrnjeni. Prijava, vključno z nalaganjem fotografij, bo možna od 28. septembra do 9. novembra 
2015.  Prosimo, da redno spremljate novice na www.df-svit.si!  

 

7. Organizator lahko poslana dela uporabi za nekomercialno promocijo oziroma predstavitev razstave v 
medijih. Če se avtor s tem ne strinja, naj to napiše na prijavnici. 

 

8. Razstava bo v prostorih Osnovne šole Lava, Pucova ulica 7, 3000 Celje v sredo, 25. novembra 2015 ob 
17. uri. Za najboljša dela bodo ob odprtju razstave podeljene zlata, srebrna in bronasta medalja ter 3 
pohvale za najuspešnejše:  

- posamezne fotografije in 
- šole (štelo bo deset najbolje ocenjenih fotografij s posamezne šole). 

 
Podeljena bo tudi posebna nagrada za najboljšega fotografa med posamezniki (štel bo seštevek vseh treh 
ocenjenih fotografij). 

 
       Za zmagovalce bodo podeljene nagrade, in sicer:  

 
- za najboljšo fotografijo med posamezniki: natisnjena in uokvirjena fotografija na fotografskem 

papirju v velikosti 50x70 cm,  
 

- za najboljšega fotografa med posamezniki: grafična tablica WACOM, ki jo podarja podjetje 
EVENTUS SISTEMI d.o.o. Distributer za izdelke Wacom. 
 

- za najboljšo šolo: predavanje (2 šolski uri za neomejeno število poslušalcev) ali delavnica 
(celodnevna delavnica na šoli za omejeno število učencev) priznanega mojstra fotografije. 

 
Vsak udeleženec lahko na  temo dobi samo eno nagrado. Odločitev žirije je dokončna in nepreklicna.  

 
9. Izidi žiriranja so nepreklicni in bodo objavljeni na spletni strani Društva fotografov Svit            

(www.df-svit.si).  
 
10. Sodelovanje na razstavi pomeni, da avtor sprejema pravila, ki jih postavlja organizator.  

 
11. Dodatne informacije dobite na naslovu: vanja_tajnsek@yahoo.com.   
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