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3. mednarodni salon fotografij “Ženski svet – 2021” 
 
Ob mednarodnem dnevu žena 8.marcu Fotografska zveza Slovenija (FZS) in fotoklub iz Konye – 
Turčija Sille Sanat Sarayi (SSS) organizirata salon fotografij, ki se ga lahko udeležijo vse članice klubov 
včlanjenih v FZS in članice kluba Sille Sanat Sarayi. 
 
Vsaka avtorica udeleženka natečaja lahko pošlje do 4 fotografije na poljubno temo. Sodeluje se s 
fotografijami v JPG formatu velikosti max 1920 x 1280 točk, velikost datotek ne sme presegati 2MB. 
Datoteke se naloži na naslov http://femmembers.sillesanat.com/ 
 
Oznaka datotek: 

SLO_prve 3 črke imena_prve 3 črke priimka_naslov slike_zaporedna ševilka slike 
Na primer: 
Za drugo sliko Valerije Jenko z naslovom "Dobro jutro". 

SLO_Val_Jen_Dobro jutro_02 
 
Prispela dela bosta ocenjevali dve skupini žirantk. Vključno z nagrajenimi fotografijami bo iz vsake 
zbirke prispelih slik komisija odbrala 60 najboljših. Slike slovenskih avtoric bo ocenjeval turška žirija. 
Slike turških avtoric bo ocenjevala slovenska žirija. Vsak od selektorjev bo izbral do 50 slik in se med 
izbranimi odločil za podelitev 3 FZS medalj (zlata, srebrna, bronasta) in 3 diplome za turške avtorice 
oziroma za 3 SSS medalj (zlata, srebrna, bronasta) in 3 diplome za slovenske avtorice.  
 
Iz vsake zbirke poslanih slik bo vsaka žirija odbrala 60 najboljših: 

Turškin avtoricam je namenjano: 

• FIAP specialna medalja 

• FZS zlata medalja 

• FZS srebrna medalja 

• FZS Bronasta medalja 

• 3 FZS diplom 

Slovenskim avtoricam je namenjano: 

• FIAP specialna medalja 

• SSS zlata medalja 

• SSS srebrna medalja 

• SSS Bronasta medalja 

• 3 SSS diplom 
 

 

Žiriji: 

Slovenska žirija, ki bo ocenjevala tirške slike: 

• Štefi P. Borko, MF FZS, EFIAP/d3 

• Nevenka Papič – KMF FZS, AFIAP 

• Aniška Vončina, F1 FZS, EFIAP 

Turška žirija, ki bo ocenjevala slovenske slike: 

• Evrim SÖNMEZ 

• Emel GÜLEY 

• Cristina GARZONE – MFIAP, EFIAP/p, 
GPU, CR3, VIP3 

 

Ker bodo slike iz ene države ocenjevale žirantke iz druge, lahko vse žirantke sodelujejo v natečaju.  
 

Nagrajene in sprejete slike bodo razstavljene v spletni galeriji www.sillesanat.com in v PDF katalogu. 
Natisnjena bo zloženka, ki jo bo prejela vsaka sodelujoča avtorica.  
 

Datumi: Zadnji dan za oddajo fotografij na strežnik 15. februar 2021 
  Žiriranje do 19. februarja 2021 
  Objava rezultatov 22. februar 2021  
  Predaja nagrad 8 februar 2021 v Kranju in v Konyi  
 

Udeležba je brezplačna 
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