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FOTOGRAFSKI EX-TEMPORE DIGITALNIH FOTOGRAFIJ »SNEŽNIK 2021« 

 

1. ORGANIZATOR 

Fotoklub SUŠEC, Ilirska Bistrica 

 

2. INFORMACIJE 

e-pošta: fotoklubsusec@gmail.com 

gsm: 051 423 327 – Tomaž Kastelic 

gsm: 041 333 177 – Stojan Spetič 

gsm: 031 506 850  - Irena Štembergar 

 

3. ORGANIZACIJSKI ODBOR 

Predsednik: Tomaž Kastelic 

Člana; Stojan Spetič, Irena Štembergar 

 

4. OMEJITVE EX-TEMPORA 

Lokacija:  fotografije morajo biti posnete na območju občin Ilirska Bistrica in Pivka. 

Čas:  fotografije morajo biti posnete; 

- v soboto, 16.10.2021 ali 

- v nedeljo, 17.10.2021. 

 

5. ČASOVNI RAZPORED 

Sprejem del:  od 16.10.2021 do vključno 23.10.2021 

Žiriranje:   do 07.11.2021 

Objava rezultatov: do 14.11.2021 (individualno vsakemu udeležencu po e-pošti) 

Odprtje razstave: petek, 26.11.2021 v razstavnih prostorih FK Sušec v »Pumpa Baru«, 

Knežak 3, 6253 Knežak 

Na dan odprtja razstave bo tudi podelitev nagrad in diplom ter predstavitev projekcije vseh 

sprejetih in nagrajenih fotografij. V primeru omejitev druženja bodo udeleženci obveščeni preko 

elektronske pošte o spremembah. 

Pridržujemo si pravice spremembe datumov. 

 

6. ŽIRIJA 

Člani žirije bodo objavljeni naknadno. Pridržujemo si pravico do spremembe. 

Odločitev žirije je dokončna in zoper njo niso možne pritožbe. 

 

7. TEMA RAZSTAVE 

Tema A: »PROSTA« 
 

Naravo, prostor, ljudje, življenjski utrip, … v občinah Ilirska Bistrica in Pivka. 

Tema B: »GEOMETRIJA« 
 

Geometrija ni le veja matematike, ki jo najdemo v učbenikih, saj nas obkroža tudi v vsakdanjem 

življenju. Beseda izhaja iz grščine, kjer "geos" pomeni "zemljo" in " metris" pomeni mero. Torej 

vabljeni k iskanju geometrijskih motivov kot so npr. točke, linije, krogi, trikotniki, koti…. v naravi 

ali pa doma ter v urbanih središčih. Poleg dvodimenzionalnih prikazov so tu še tridimenzionalne 

oblike kot npr. kocka, stožec, piramida, krogla… na katere ne gre pozabiti. 
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Razmisli in odgovore poišči skozi objektiv. 

 

Na obe temi sprejemamo barvne ali črno-bele fotografije. 

Dovoljeno je obrezovanje, korektura svetlobe, kontrasta in ostrine. 

Ni dovoljeno dodajanje, preselitev, zamenjava ali odstranitev slikovnih elementov. 

 

8. POGOJI SODELOVANJA 

Na natečaju lahko sodelujejo amaterski in profesionalni fotografi iz Slovenije in ostalih držav. 

Vsak sodelujoči lahko odda do največ 4 fotografije na posamezno razpisano temo! 

Avtor z oddajo fotografij na natečaj soglaša, da lahko organizator uporabi izbrane fotografije za 

projekcijo na odprtju razstave, za razstavni katalog in za promocijo prireditve. 

Z oddajo del in prijavo avtor sprejema razpisane pogoje natečaja. 

Avtorji bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti ali v elektronskem katalogu objavljenem 

na Facebook strani foto kluba Sušec. 

 

9. PRIJAVA IN PRIPRAVA FOTOGRAFIJ 

Sprejemamo samo digitalne fotografije v jpg obliki v resoluciji z daljšo stranico vsaj 1920 pik. 

Vsa dela morajo biti oddana preko elektronske pošte: fotoklubsusec@gmail.com 

Sprejemamo samo dela v razmerju stranic 2/3 in 3/4 (ležeče ali pokončne). Dela oddana v drugih 

formatih (panoramski, kvadraten, …) bodo izločena in ne bodo ocenjena. Izbrane fotografije bodo 

razstavljene v formatu 3/4. 

Posamezna datoteka je lahko velika največ 4 MB. 

Fotografijam ni dovoljeno dodajati robov in okvirjev. 

Fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso 

odgovornost. 

Udeleženci natečaja so dolžni skupaj s poslanimi fotografijami izpolniti in poslati prijavnico, na 

kateri morajo biti vneseni vsi zahtevani podatki. 

Datoteke katere ne bodo ustrezale danim pogojem bodo izločene pred žiriranjem. 

 

10.  PRISTOJBINA 

Pristojbina za sodelovanje na natečaju je EUR 10,00. 

Dijaki in študentje EUR 5,00 

Otroci do dopolnjenega 16 leta starosti ne plačajo pristojbine. 

 

Način plačila: 

1. Gotovinsko vplačilo v času trajanja Ex-Tempora v Pumpa Baru v Knežaku; 

 - sobota, 16.10.2021 med 6.00 in 22.00. 

 - nedelja, 17.10.2021 med 7.00 in 21.00. 

 

2. Bančno nakazilo na TRR Foto kluba »Sušec« Ilirska Bistrica; 

IBAN SI56 0318 1100 0131 218 (SKB d.d.) 

Namen: »Ime in priimek / »Ex-Tempore Snežnik 2021« 

Koda namena; OTHR 

Zadnji rok plačila je 23.10.2021! 

 

11. OZNAČEVANJE DATOTEK 

Vse oddane fotografije morajo biti poimenovane. 

Naziv datoteke mora vsebovati oznako teme (A ali B), kratice imena in priimka avtorja (dve črki) 

ter naziv fotografije. Ime fotografije naj ne bo daljše od 20 znakov in naj bo brez šumnikov.  

Primer: B-SS-Moje_crno _kolo 
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12. NAGRADE 

Na vsako razpisano temo bodo podeljene: 

- prva, druga in tretja nagrada,  

- tri pohvale FK Sušec ter 

- tri pohvale FK Sušec za otroke do dopolnjenega 16 leta. 

Vsak avtor lahko prejme zgolj eno nagrado v posamezni temi. 

 

13. KATALOG 

Organizator bo pripravil katalog razstave z izbranimi reprodukcijami fotografij. 

Katalog v elektronski obliki bo po otvoritvi razstave poslan oz. bo dostopen vsem sodelujočim. 

 

14. ODDAJA DEL IN PRIJAVNICE 

Prijavnica in dela morajo biti oddana skladno z navodili preko elektronske pošte 

fotoklubsusec@gmail.com do vključno 23.10.2021. 

 

 

Organizacijski odbor: Predsednik FK Sušec, Ilirska Bistrica 

Tomaž Kastelic 

Stojan Spetič 

Irena Štembergar 

Andrej Bergoč 

 

 


