
 
Kulturno društvo Poljane 
Poljane 77, 4223 Poljane 
http://www.kd-poljane.si/      fotokdpoljane@gmail.com 
 
Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane nad Škofjo Loko 
pod pokroviteljstvom FOTOGRAFSKE ZVEZE SLOVENIJE 
št. 33/2011 razpisuje mednarodni fotografski natečaj ob praznovanju 160. 
obletnice rojstva pisatelja dr. Ivana Tavčarja z naslovom: 
                                                                                                                        

»MED GORAMI« 
 

 

Tema A   »MED GORAMI«  

Tema B   »PROSTA TEMA «  

 

Pod temo A »MED GORAMI« pričakujemo vaše najboljše fotografije, ki odslikavajo 
trenutke ujete med gorami; 

»Med gorami tečejo reke in potoki, z njih strmih skal vrtoglavo padajo slapovi, v dolinah 
vrvi življenje, ki včasih vztraja tudi na strmih pobočjih. Vaše fotografije naj pripovedujejo 
zgodbe, ki se rojevajo med gorami; zgodbe o ljudeh, živalih in zgodbe o osupljivi lepoti 
narave, ki se nam včasih skrito, spet drugič bahavo razgalja pred očmi.«  

 
Pogoji za udeležbo: 
 
1. Na natečaju lahko sodelujejo ljubiteljski in poklicni fotografi iz Slovenije in tujine.  

Vsak avtor lahko  sodeluje s 4-mi digitalnimi fotografijami v vsaki temi, v barvni ali črnobeli 
tehniki, v resoluciji kjer daljša stranica ne sme presegati 1920 točk, krajša stranica pa naj ne bo 
manjša od 768 točk. Velikost datoteke na sme presegati 1Mb. (Priporočena velikost 1920x1280 brez  
dodatnih robov okrog fotografije) 
Fotografij, ki ne bodo ustrezale tem določilom, ne bo mogoče uspešno prenesti preko spletnega 
programa ! Prav tako skozi sistem ne pošiljajte fotografij posamezno, temveč naenkrat vnesite vse 
fotografije s katerimi želite sodelovati !  
O uspešnem prenosu fotografij boste obveščeni preko vaše elektronske pošte. Če obvestila o oddaji 
fotografij ne prejmete, fotografije niso uspešno oddane ! 

 
2. Fotografije lahko pošljete tudi na CD-ju, vendar morajo prispeti na naslov društva najkasneje do 23. 

novembra 2011.  V primeru pošiljanja na CD-ju na bo jasno razvidno v katero temo fotografije 
spadajo ter zaporedje del. Navedite svoj naslov, telefonsko številko in elektronski naslov.  
V primeru težav s pošiljanjem lahko fotografije pošljete tudi na mail: fotokdpoljane@gmail.com 

 
3. Vsak udeleženec natečaja osebno odgovarja za avtorstvo poslanih del. 

4. Fotografije je mogoče oddati od 25.10.2011 do 25.11.2011 preko spletnega naslova:  
       http://www.kd-poljane.si/natecaj/ 

5. Naslov dela lahko vsebuje največ 20 znakov ! 
 
6. Seznam prispelih del je objavljen na spletni strani: 
      http://www.kd-poljane.si/natecaj/?stran=stanje_prijav 

Če vašega imena ni na spisku, oziroma, če niste prejeli potrditvenega maila, dela niso bila uspešno   
oddana ! 

                                                                                            
7. Vsa dela lahko organizator uporabi za predstavitvene namene v katalogu, medijih in tisku - brez 

materialnih nadomestil.  

http://www.kd-poljane.si/
mailto:fotokdpoljane@gmail.com
http://www.kd-poljane.si/natecaj/


 
8. Vsak udeleženec razpisa mora plačati 10€ za kritje stroškov izvedbe natečaja, pristojbina je enaka 

za eno ali dve temi.  
 

Pristojbino 10€ lahko pošljete po pošti na naslov:  
Kulturno društvo Poljane, Poljane 77,  4223 Poljane  
Za drugačen način plačila se je potrebno dogovoriti preko maila : fotokdpoljane@gmail.com  

 
9. Avtorje, ki pristojbine ne bodo poravnali do dneva žiriranja in avtorje, ki se ne bodo držali pravil 

natečaja, bo organizator izločil. 
 
10. Digitalne fotografije bo ocenila strokovna tričlanska komisija po pravilih FZS v sestavi:  

Aleksander Čufar MF FZS, EFIAP/g, EPSA,  
Tomaž Lanišek  KMF  FZS, EFIAP/b in 
prof. Darko Slavec, mag. slikarstva, mag. grafike 

 
11. Organizator bo podelil tri nagrade Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar Poljane v vsaki temi  in do pet 

diplom v vsaki temi. 
 
12. Rok za oddajo fotografij preko spletnega odjemalca je 25.11.2011 do 24.00 ure.  

Fotografije poslane po pošti, na CD-ju, morajo prispeti najkasneje do 23. novembra 2011. 
 
13. Žiriranje do 28.11.2011 

Objava rezultatov 29.11.2011 
 
14. Razgasitev rezultatov in podelitev nagrad bo v petek  2.12.2011 ob 19. uri v Kulturnem domu Poljane 

ob zaključku TAVČARJEVEGA KULTURNEGA TEDNA V POLJANAH ob 160-letnici rojstva dr. Ivana 
Tavčarja 

 
15. Vsi udeleženci razpisa prejmejo tiskan barvni katalog razstave. 
 
16. Organizator bo iz nagrajenih in sprejetih del izdelal fotografije, ki bodo od od 2.11.2011 do 8.1.2012 

razstavljene v galeriji Kulturnega doma Poljane. 


