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JSKD OI DRAVOGRAD IN KLUB KOROŠKIH ŠTUDENTOV 
v sodelovanju  

z Javnim zavodom Dravit in ZKD  
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V OKVIRU PESNIKOVANJA NA 

S PODPORO SUPER SPONZORJA IN PODPORNIKOM PROJEKTA 
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Fotografski natečaj je del projekta Pesniška olimpijada, ki letos poteka že 16. leto 
zapored. Natečaj traja od 11. 9. 2015 do 16. 10. 2015, mladim pa omogoča, da se 
skozi umetniško ustvarjanje aktivno vključijo v promocijo literature, še posebej 
pesništva, in kulturnega preživljanja prostega časa.  
 
Tema fotografskega natečaja je »Med vrsticami« – odkrivanje skrite/skrivnostne 
povezave fotografije in literarnega ustvarjanja. Interpretacija povezave med 
fotografijo in literaturo je docela prepuščena avtorju. 
 
 

POGOJI SODELOVANJA 

 
V natečaju lahko sodelujejo dijaki in študenti s statusom. Vsak avtor lahko sodeluje z eno 
fotografijo. 
 
Fotografijo avtorji pošljejo po elektronski pošti na naslov fotonatecaj@pesniska-olimpijada.si. 
 
Elektronsko sporočilo naj vsebuje: 

- naslov in krajši opis fotografije, 
- ime in priimek avtorja ter njegovi rojstni podatki, 
- ime srednje šole oz. fakultete, ki jo obiskuje, 
- elektronski naslov avtorja in 
- stalni oz. začasni naslov avtorja. 

 
Fotografije se sprejemajo samo v digitalni obliki in v formatu jpeg (do 3000px po daljši stranici 
in do 5MB velikosti). Zadnji rok za pošiljanje fotografij je 16. 10. 2015 do polnoči. 
 
Sodelavci projekta Pesniška olimpijada (v nadaljevanju: organizator), člani strokovne komisije 
natečaja ter ožji družinski člani navedenih oseb v natečaju ne morejo sodelovati. 
 
Fotografije, ki ne bodo izpolnjevale naštetih pogojev, bodo izključene iz natečaja. 
 
 

IZBOR NAGRAJENCEV IN NAGRADE 
 
Vse prispele fotografije bo pregledala ter ocenjevala strokovna komisija v sestavi: 
 

- Matic Borković, profesionalni fotograf pri Foto Čorba s.p. 
- Metka Jeromelj, profesionalna fotografinja in predsednica Foto kluba Koroška 
- Katja Smolar, ljubiteljska fotografinja 
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Fotografije bo komisija ocenjevala glede na tehnično dovršenost, izvirnost in vsebinsko 
povezanost s temo natečaja. Izbrane fotografije bodo na ogled na zaključni razstavi natečaja, 
otvoritev katere bo v soboto, 7. 11. 2015, v Dvorcu Bukovje v Dravogradu. 
 
Razglasitev rezultatov natečaja bo objavljena na Facebook strani Pesniška olimpijada, nagrajenci 
pa bodo o rezultatih obveščeni preko elektronskih naslovov. 
 

Tri najbolje ocenjene fotografije po izboru strokovne komisije prejmejo nagrado: 
 

1. mesto: terensko druženje z Maticem Borkovićem (Foto Čorba), 50 natisnjenih razglednic 
z zmagovalno fotografijo natečaja + knjižna nagrada 

2. mesto: 30 natisnjenih razglednic z drugouvrščeno fotografijo natečaja + knjižna nagrada 
3. mesto: 20 natisnjenih razglednic s tretjeuvrščeno fotografijo natečaja + knjižna nagrada 

 
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če: 
 

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, 
- se ugotovi, da fotografija ni avtorska, 
- se ugotovi, da je avtor fotografije v natečaju sodeloval v nasprotju s pogoji natečaja. 

 
Nagrade bodo podeljene na zaključni razstavi natečaja. Nagrade ni mogoče zamenjati za 
gotovino ali drugo nagrado, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo. 
 
 

AVTORSKE PRAVICE 
 
Avtorji jamčijo, da so fotografije, s katerimi sodelujejo na natečaju, njihova avtorska dela. Avtorji 
zadržijo avtorske pravice za predložena dela. Organizator si pridrži pravico do objave poslanih 
fotografij na spletu in v tiskanem gradivu v času natečaja in po njegovem izteku. 
 
Nagrajenci se strinjajo z objavo njihovega imena in priimka na Facebook strani organizatorja ter v 
medijskih objavah v času natečaja in po njegovem izteku. 

 
 

   Več informacij o naših literarnih razpisih, 16. Pesniški olimpijadi in 5. Mladi pesniški olimpijadi, 
   lahko najdete na naši Facebook strani Pesniška olimpijada in na Twitterju (@Pesniska_2015). 
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