
 

 

#krkazivi 

 
FOTOGRAFSKI NATEČAJ  
“Krka skozi moje oči” 
 
 
1 . O DOGODKU  
 
Krka, zelena Dolenjska lepotica, je pomembna vodna žila nekdanje Kranjske dežele in druga najdaljša 
povsem slovenska reka. Je vir življenja in radosten navdih domačinov, popotnikov, ljubiteljev vodnih 
aktivnosti, občudovalcev narave in kulturne krajine.  
 
Ujemite delček njene lepote v fotografski objektiv! K sodelovanju na natečaju vabimo ljubitelje Krke, 
ki lahko prispevajo fotografije z motivi reke in njene okolice, zelenih pejsažev, bogatega vodnega in 
obvodnega sveta, vodnih športov, ribolova ter prepletov pravljično lepe naravne in kulturne dediščine 
ob njej. 
 
2 . PRAVILA NATEČAJA 
 

1. Na poziv se lahko posamezni avtor prijavi z največ 5 fotografijami. 
2. Fotografijam naj bo priloženo ime/naslov fotografije ter datum nastanka. 
3. Fotografije naj bodo v formatu jpeg, z Adobe RGB profilom, dolžina daljše stranice naj bo vsaj 3000 

pikslov pri 300 dpi 
4. Fotografije morajo biti posnete v času trajanja natečaja.   
5. Rok za oddajo fotografij je 31.10.2020 (do 0.00). 

 
 

3 . NAČIN PRIJAVE NA NATEČAJ 
 
Svoje fotografije lahko prijavite do 31.10.2020 (do 0.00) prek e-poštnega naslova 
info@rdnovomesto.si z zadevo “fotonatečaj” (priložite datoteko .zip) ali nam na isti naslov 
posredujete povezavo prek storitve Dropbox / Wetransfer /Googledrive... 
Datoteka (mapa s fotografijami ali .zip datoteka) naj bo poimenovana z vašim imenom in priimkom ter 
naj vsebuje naslednje: 
 

1. mapo s fotografijami; 
2. ime in  priimek avtorja, stalno prebivališče, telefon, e-pošta 
3. krajše besedilo z opisom fotografij 
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4 . IZBOR ZMAGOVALCEV IN NAGRADE 
 
Komisija v sestavi medarodno priznanega fotografa Boruta Peterlina ter dveh predstavnikov 
organizatorja bo izbrala najboljše tri fotografije. 
 
Nagrada za prvo mesto znaša 500 €, za drugo mesto 300 €, tretje mesto pa prejme 200 €. 
 
Nagrajenci bodo znani v roku 14 dni od zaključka prijav, nagrajenci pa bodo obveščeni preko e-pošte 
ali telefona. 
 
5 . VZPOREDNI NATEČAJ NA INSTAGRAMU  
 
Vzporedno s fotografskim natečajem bo potekal tudi natečaj za najboljšo fotografijo na spletni 
platformi Instagram, ki je namenjen širši javnosti (fotografije zajete z mobilniki). 
 
Na ta vzporedni Instagram natečaj se prijavite tako, da svojim objavljenim fotografijam preprosto 
dodate oznako #rdnovomesto. Upoštevali bomo vse objavljene (in pravilno označene fotografije ) do 
31.10.2020 (do 0:00). Za najboljšo fotografijo prejme avtor vrednostni bon v višini 100 € pri Foto 
Asja. 
 
Za prijavitelje na Instagram natečaj veljajo pogoji, ki so navedeni pod točko 7. 
V primeru izbora, bomo nagrajence Instagram natečaja pozvali k posredovanju fotografij v najboljši 
možni kakovosti, za potrebe izvedbe (tiska) razstave. 
 
6.  RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 
 
Po zaključku natečaja bo strokovna komisija pripravila izbor fotografij za razstavo “Fotografski natečaj 
– Krka skozi moje oči” v prostorih galerija Kocka (KC Janeza Trdine), ki jo bo izvedel organizator 
dogodka. Datum razstave bo znan naknadno, vsi sodelujoči bodo informacije o razstavi prejeli 
pravočasno.  
 
7 . POGOJI ZA SODELOVANJE 
 

- Na poziv se lahko prijavijo vsi zainteresirani s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Drugih 
omejitev ni. 

- Vsak posameznik se lahko prijavi z največ 5 posameznimi fotografijami. 
- Na prijavljenih fotografijah so dovoljeni minimalni popravki v manjšem in neizrazitem obsegu 

(izrez, popravki kontrasta, ostrine ter korekcija barv). Uporaba raznih efektov ni dovoljena.  
- Upoštevane bodo zgolj popolne prijave, prispele na e-poštni naslov do navedenega roka. 
- Prijava in pošiljanje fotografij sta možna le v digitalni obliki. 
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- Prijave, ki ne ustrezajo tehničnim pogojem, se izloči. Dodatnih rokov za dopolnitev prijave ni. 
- Organizator dopušča možnost, da nagrad ne podeli, če prijave po mnenju strokovne komisije 

ne bodo dosegale zadovoljive ravni kakovosti. 
- Avtorji fotografij se z udeležbo na natečaju strinjajo z razpisnimi pogoji in dovoljujejo uporabo 

prijavljenih fotografij za izvedbo fotografske razstave “Fotografski natečaj – Krka skozi moje 
oči ” ter za vse potrebe Ribiške družine Novo mesto. 

- Avtorji fotografij ohranijo vse moralne avtorske pravice, Ribiški družini Novo mesto pa 
brezplačno predajo fotografije v trajno last ter prenesejo vse pravice do uporabe in delne 
predelave fotografiji za potrebe promocije Ribiške družine (spletna stran, glasilo, družbena 
omrežja, plakati,…). Ribiška družina vas bo navajala kot avtorja. 
 

Avtorji poslanih fotografij zagotavljajo, da so edini avtorji in da so fotografije izvirne ter ne kršijo pravic 
tretjih oseb. 
 
8 . VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

- S sodelovanjem na fotografskem natečaju avtorji fotografij dovoljujejo obdelavo, zbiranje in 
hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen fotonatečaja.   

- Vsak avtor dovoljuje javno objavo imena ter priimka 
 
9. KAJ ZAGOTAVLJAMO AVTORJEM 
 
Organizator bo izbranim avtorjem zagotovil tisk njihovih fotografij za izvedbo fotografske razstave (če 
gre za fotografije, posnete z analognim aparatom, se bomo o tisku dogovorili, če bi avtorji želeli 
fotografije razviti sami). 
 
Nagrajence bo organizator objavil na spletni strani Ribiške družine Novo mesto, socialnih omrežjih in 
drugih oglaševalskih kanalih. 
 
Dodatne informacije o natečaju: 
e-naslov: info@rdnovomesto.si 
tel.: 031388456 (Črt Šuštar) 


