
     
                                                             

 
         

FOTOGRAFSKI NATEČAJ 
GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA 

 V TEDNU EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 
 IN OB 70-LETNICI ŠOLE 

Jabolko ne pade daleč od 
drevesa 

 

V tednu evropske kulturne dediščine in ob vstopu v novo šolsko leto na Gimnaziji Škofja Loka 

zaključujemo praznovanje 70-letnice šole.  V sklopu praznovanja in v sodelovanju s Foto 

klubom Anton  Ažbe Škofja Loka, Klubom za kreativnost Klik ter Fotografsko zvezo Slovenije 

smo pripravili fotografski natečaj za srednješolce. Najboljše fotografije natečaja bodo 

nagrajene. Iz prispelih fotografij  bomo pripravili razstavo v avli šole. Otvoritev razstave bo 

30. septembra 2021, ob 10.30 v avli šole. 

Tema  gimnazijskega prazničnega leta je Čas in vse prireditve potekajo pod geslom »In 

vendar se vrti…«. Natečaj smo vključili tudi  v sklop prireditev ob Dnevih evropske kulturne 

dediščine in mu dali naslov Jabolko ne pade daleč od drevesa. Dijaki bi tako v  fotografski 

objektiv poskušali ujeti stara drevesa, osamela drevesa, sadne vrtove, sadovnjake, tiste, ki so 

še ohranjeni ali tiste, ki so že opuščeni ali pozidani . Vabim vse mlade, ki radi fotografirate, 

da  v objektiv ujamete motive, ki se navezujejo na to tematiko. Natečaj vam ponuja ogromno 

možnosti za vaše ideje in ustvarjalnost.  

Veselimo se vaših prispevkov.   

 

Ana Prevc Megušar, prof., pomočnica ravnatelja  
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RAZPISNI POGOJI 
 

1. Organizator: Gimnazija Škofja Loka, Foto klub Anton Ažbe Škofja Loka in Klub za kreativnost 
Klik 

 
2. Kontakt: info@fkaa-klub.si, 041 540 810 

 
3. Koledar razstave 

Sprejem fotografij do:  20. 9. 2021 do 24. ure 
Žiriranje: 24. 9. 2021 
Objava rezultatov: 25. 9. 2021 
Odprtje razstave in podelitev nagrad: 30. 9. 2021 ob 10.30 v avli Gimnazije Škofja Loka 

 
4. Žirija: 
Agata Pavlovec, akademska slikarka  
Ana Prevc Megušar, Gimnazija Škofja Loka 
Izidor Jesenko / MF FZS 
Peter Pokorn ml. / KMF FZS, AFIAP 
Pridržujemo si pravico do spremembe žirije v primeru zadržanosti članov. Zoper odločitev žirije ni 
možna pritožba. 
 

5. Temi razstave: 
Tema A: Jabolko ne pade daleč od drevesa 
Tema B: PROSTA TEMA 

 
6. Pogoji sodelovanja 
Na natečaju lahko sodelujejo mladi do 19. leta starosti – letnica rojstva 2002 in mlajši.  
V obeh temah lahko avtor sodeluje z največ 4 fotografijami. 

 
Avtor soglaša, da organizator uporabi izbrane fotografije za razstavo, razstavni katalog in promocijo 
prireditve.  
Z oddajo del na natečaj udeleženec potrjuje, da je avtor del s katerimi sodeluje, ter sprejema 
razpisne pogoje natečaja.  
 
Avtorji bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti in na spletni strani natečaja: 
http://www.fkaa-klub.si/ekd2021 
 
7. Format fotografij 
Velikost fotografij je omejena na velikost datoteke do 5 MB. Daljša strani naj ima vsaj 1920 px. 
Fotografije, ki ne bodo ustrezale pogojem razpisa bodo zavrnjene. 
Dela se oddaja na spletnem naslovu: http://www.fkaa-klub.si/ekd2021/ 

  

http://www.fkaa-klub.si/ekd2021
http://www.fkaa-klub.si/slo-pregledna-2020/


     
                                                             

 
         

 
8. Pristojbina:  
Udeležba na natečaju je brezplačna. 

 
9. Katalog:  
Organizator bo izdal katalog v pdf obliki z izbranimi reprodukcijami fotografij. Katalog bodo 
sodelujoči prejeli na v prijavnici vpisan elektronski naslov. Organizator lahko katalog izda tudi v 
tiskani obliki.  

 
10. Nagrade: 
V obeh temah zlata, srebrna, bronasta medalja FZS ter do 5 pohval  
Organizator si pridržuje pravico da določenih nagrad ne podeli ali podeli dodatne nagrade.  

 
11. Oddaja del: 
Dela morajo biti preko spletne prijavnice oddana v skladu z navodili najkasneje do 20. 9. 2021 do 
24:00. 


