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26. bienalni fotografski natečaj 
 

ČLOVEK IN KOVINA 2022 
 
 

1. Pogoji udeležbe: Pravico do sodelovanja imajo vsi fotografi iz Slovenije in Slovenci iz 
zamejstva in tujine. 

 
2. Teme natečaja: 
 
A – ČLOVEK IN KOVINA    
B – KOLEKCIJA – prosta  
C – PROSTA   
 
Tema človek in kovina naj dejansko predstavlja povezavo človeka in kovine v najširšem pomenu 
(izdelavo, predelavo, uporabo kovine, predmete iz kovine…).  
Človekova povezanost s kovino ponuja neskončno fotografskih motivov. Ti naj bodo domiselni, 
prepričljivi in fotografsko dovršeni.  
 
Razstava bo potekala po pravilih Fotografske zveze Slovenije. 
 
3. Pristojbina je enotna 12 €. Brez plačane pristojbine fotografije ne bodo  
predložene žiriji.  
 
Pristojbino nakažete na: TRR FD Jesenice SI56 0400 1004 6964 188.  
Namen plačila: Ime in priimek-Človek in kovina 
 
4. Kategorija: digitalna fotografija - črno bele ali barvne fotografije v formatu JPG.  
Velikost fotografij je 3000 pix po daljši stranici in 300 dpi. Velikost posamezne datoteke ne sme 
presegati 2.5MB. 
 
V vsaki temi lahko avtor sodeluje z največ 4 fotografijami. Avtor z enako ali podobno fotografijo 
lahko sodeluje le v eni temi. 
 
5. Označevanje fotografij. Datoteke s fotografijami označite na način:   
 
A1_9876_Zareca podoba. 
 
A (kategorija)  
1 (zaporedna številka) 
9876 (zadnje 4 številke avtorjevega telefona) 
Zareca podoba (naslov fotografije).  
 
Naslov fotografije je brez šumnikov. 
 
6. Pošiljanje fotografij 
 



Datoteke pošljite po elektronski pošti na naslov: fd.jesenice@gmail.com,  
zadeva Človek in kovina 2022 
 
Izpolnite tudi spletno prijavnico: https://forms.gle/iK7oJBB5E1bwo5YT8  
 
7. Žirija:  
 
Vasja Doberlet, MF FZS, EFIAP/p, ESFIAP, FD JP Kranj 
Nik Bertoncelj, KMF FZS, AFIAP, FD Jesenice 
Stane Perko, F1 FZS, FK Tržič 
 

Pridržujemo si pravico do spremembe žirije v primeru zadržanosti članov. 
 
Nagrade: v vsaki temi bodo podeljene zlata, srebrna, bronasta medalja FZS in do 5 diplom FZS.   
 
Odločitve žirije so dokončne. Pritožbe niso možne. 
 
Razstava je v skladu s pravilnikom FZS -  državnega ranga (2). 
 
8. Koledar razstave: 
 
Rok za oddajo fotografij: 11. maj 2022 
Žirija: do 21. maj 2022 
Obvestila: do 30. maj 2022 po e - pošti in spletnih straneh društva. 
Odprtje razstave in podelitev nagrad: 17. junija 2022 ob 18. uri v Galeriji Dolik, 

Cesta maršala Tita 12 na Jesenicah 
Pošiljanje tiskanih katalogov: do 30. junija 2022 
       
9. Kontakti:    
 
Kontaktna oseba:  pretnar.vito@gmail.com,  tel.(041) 757-113 
Spletna stran društva: www.fd-jesenice.si  
Elektronski naslov: fd.jesenice@gmail.com 
 
10. Splošno: 
 

- Brez plačane pristojbine fotografije ne bodo predložene žiriji. Fotografije, ki ne bodo ustrezale 
razpisu ali so bile že sprejete na prejšnjih razstavah Človek in kovina, bodo izločene. 

- Nagrajene fotografije in kolekcije bodo izdelane za razstavo v Galeriji Dolik  in ostanejo v 
arhivu organizatorja. 

- Udeleženci natečaja soglašajo, da prireditelji njihova dela razstavijo, objavijo ali kopirajo za 
potrebe natečaja. Avtorske pravice ostanejo pošiljateljem. Z udeležbo na natečaju avtor 
zagotavlja, da so fotografije in deli fotografij njegovo delo in da sprejema pogoje razpisa  

- Vsak avtor bo po pošti prejel natisnjen katalog razstave. 
- Za fotografije, prejete po elektronski pošti, bomo poslali elektronsko sporočilo s potrdilom. Če 

tega ne boste dobili, nas prosimo kontaktirajte po telefonu ali elektronski pošti.  
 
 
 

 Predsednik Fotografskega društva Jesenice 
 Stane Vidmar 
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