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TRR: SI56 6100 0001 6072 956 

 

FOTO EX-TEMPORE   
BREŽICE 2022   
 

 

Fotoklub Brežice ob prazniku Občine Brežice razpisuje fotografski natečaj Ex-Tempore z 

namenom in ciljem raziskovanja, odkrivanja, fotografskega beleženja, kreativnega ustvarjanja in 

promoviranja zanimivosti in lepot občine Brežice. 

 

Tema 

 

ODKRIJMO LEPOTE OBČINE BREŽICE – prosta tema 

 

Vabimo vas, da raziskujete, odkrivate, občutite in s fotografijami predstavite znane in manj znane 

kotičke občine Brežice. Fotografije lahko prikazujejo različne motive ali dogodke, tako  pokrajine, 

mesta Brežice, vasi, krajev, naravne in kulturne dediščine, lokalne tradicije, šeg in posebnosti, 

gradove, turistične destinacije, zanimive športne dogodke, atraktivne in privlačne podobe iz 

vsakdanjega življenja in dela ljudi, živalskega sveta, človeške ustvarjalnosti, ... 

 

Pokrovitelj natečaja in razstave  

 

Fotografska zveza Slovenije (FZS) - št.15/2022 

 

Kraj in čas dogodka 

 

Fotografije morajo biti posnete na območju občine Brežice v časovnem obdobju od 15. avgusta 

2022 do vključno 16. oktobra 2022. 

 

Udeleženci in pristojbina 

 

Udeleženci: ljubitelji fotografije, amaterji in profesionalci, občani, gostje in obiskovalci občine 

Brežice iz Slovenije in zamejstva. Pristojbina za sodelovanje na natečaju je 10,00 EUR. 

 

Način plačila pristojbine:   

 

Bančno nakazilo na TRR Foto kluba Brežice  

IBAN SI56 6100 0001 6072 956   

Namen: »Ime in priimek / »Ex-Tempore Brežice 2022«  Koda namena; OTHR   

mailto:fkbrezice@gmail.com


S pristojbino za sodelovanje na razstavi si organizator delno pokrije materialne in organizacijske 

stroške (tisk fotografij, tisk in pošiljanje kataloga udeležencem natečaja). Vsi sodelujoči prejmejo 

tiskan katalog, v katerem bodo objavljene nagrajene in izbrane fotografije udeležencev natečaja. 

 

Znesek pristojbine je potrebno poravnati ob prijavi ali najkasneje do zadnjega roka za oddajo 

fotografij. Brez potrjenega plačila se avtor izloči iz tekmovanja. 

 

Koledar 

 

Sprejem del: do 20.10. 2022 

objava rezultatov: do 23.10. 2022. 

 

Odprtje razstave, projekcija in ogled sprejetih in nagrajenih fotografij ter podelitev nagrad in 

pohval bo ob slovesnosti praznika občine Brežice, 28.10. 2022, v Avli Upravne enote Brežice. 

 

Rezultati natečaja in nagrajena dela bodo objavljeni na Facebook strani Fotoklub Brežice 

www.facebook.com/fkbrezice, najkasneje do 23.10. 2022. Udeleženci bodo rezultate prejeli po 

elektronski pošti. 

 

Katalog 

 

Organizator bo ob odprtju razstave izdal tiskan katalog z reprodukcijami nagrajenih in izbranih 

fotografij, ki ga prejmejo vsi udeleženci natečaja. Katalog razstave bo dostopen tudi v elektronski 

obliki. 

 

Organizatorji in voditelji  tekmovanja in razstave 

 

Organizacijski odbor:  

Davor Lipej, predsednik,  

Samo Hajtnik, vodja tekmovanja in izvedbe razstave,  

Matej Kramžer, digitalna obdelava podatkov. 

Člani: Erika Bucalo, Branko Brečko, Gregor Podvinski in Anita Radkovič. 

Avtorji projekta in natečaja: Samo Hajtnik, Hrvoje Teo Oršanič, Vinko Šebrek in Davor Lipej. 

 

 

Žirija  

 

Hrvoje Teo Oršanič, predsednik, 
Branko Benčin, F2 FZS,  član 
Vinko Šebrek, AFIAP, ESFIAP, član 
 
V primeru zadržanosti katerega od članov si pridržujemo pravico do spremembe. 

 

Način dela žirije 

 

Po zaključku natečaja bo vse prispele fotografije v digitalni obliki pregledala in ocenila žirija. 

Žirija bo v dvokrožnem postopku izbrala 36 najboljših fotografij za razstavo, od katerih jih bo 12 

izbrala za nagrade in pohvale.  

Žiriranje je anonimno, zato fotografije ne smejo biti  objavljene v medijih ali družabnih omrežjih 

pred žiriranjem in uradno objavo rezultatov.  

http://www.facebook.com/fkbrezice


Kriteriji izbora najboljših fotografij so narativna in likovna vrednost fotografije, tehnična dovršenost  

in izvirnost podajanja motiva. Žirija o svojem delu vodi zapisnik s katerim seznani Organizacijski 

odbor in udeležence natečaja. Odločitev žirije je dokončna in zoper njo niso možne pritožbe.   

 

Nagrade in pohvale 

 

GRAND PRIX za serijo (barvno ali črno belo) 4 najbolj uspešnih fotografij  (skupaj 1) 
PRVO, DRUGO IN TRETJO NAGRADO FK BREŽICE za posamično fotografijo (skupaj 3) 
PRVO, DRUGO IN TRETJO NAGRADO FZS (zlata medalja FZS, srebrna medalja FZS in 
bronasta medalja FZS za posamično fotografijo (skupaj 3)  
PET POHVAL FOTOKLUBA BREŽICE (skupaj 5) 
Vsak avtor lahko prejme samo eno nagrado. 
 
Organizator in informacije 
 
Fotoklub Brežice 
Facebook: Fotoklub Brežice, www.facebook.com/fkbrezice 
E: fkbrezice@gmail.com  
Davor Lipej, E: videokom12@gmail.com, M: 041 325 730 
Samo Hajtnik, E: samohajtnik@gmail.com, M: 041 333 177    
 
.   

PRAVILA SODELOVANJA   

Na natečaju Foto Ex Tempore – Brežice 2022,  ki je organiziran v skladu s pravili Fotografske 

zveze Slovenije, lahko sodelujejo ljubitelji fotografije, amaterji in profesionalci iz Slovenije, ter 

občani, gostje mesta Brežice in krajev v občini Brežice. Sprejemamo črno-bele in barvne digitalne 

fotografije.   

Natečaj je odprt, vendar se prijava lahko zavrne, če organizator razstave po svoji presoji meni, da 

prijava ni v skladu s pravili razstave in temo natečaja.  

Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ desetimi (10) digitalnimi posamičnimi fotografijami v 

JPG datoteki. Datoteka naj bo velika najmanj 3000 pix po daljši stranici in velikosti datoteke 

najmanj 5MB. Izbrane fotografije bodo za razstavo natisnjene v formatu 50x70 cm.  

Vsako delo mora biti označeno s zaporedno številko, priimkom in imenom avtorja in naslovom 
(primer: Vinko_Hribar_V_socnem_vinogradu). Vsaka fotografija mora imeti svoj naslov. »Brez 
naslova«, »no title« ipd. ne štejejo kot naslov. Naslov ne sme presegati 25 znakov. Dovoljene so 
le črke iz angleške abecede, brez šumnikov.  
 
Dela morajo biti oddana skladno z navodili prek elektronske pošte: fkbrezice@gmail.com.    
 
Fotografije ne smejo vsebovati podatkov ali znakov o identiteti avtorja (podpis, vodni žig ipd., 
poudarjenih stranskih robov ali okvirjev. V nasprotnem primeru bodo fotografije izločene iz 
žiriranja. 
 
Fotografijam priložite Prijavo (v priponki tega natečaja).Prijava vsebuje priimek in ime avtorja, 
naslov, e-mail in telefonsko številko, zaporedno številko in naslov dela. Ker brez dovoljenja 
avtorja uporaba njegovega dela ni mogoča, prosimo da formular Prijave pravilno izpolnite. 
 
Z oddajo prijave udeleženec potrjuje, da je delo njegovo in soglaša da lahko organizator razstave 
uporabi dela za promocijo razstave, objavo v katalogu, projekcijah, člankih, spletnih straneh ali  
drugih sredstvih informiranja brez predhodnega dovoljenja ali plačila avtorju. Pri objavi fotografije 

http://www.facebook.com/fkbrezice
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v medijih bosta navedena tako avtor, kot naslov fotografije. Vsak avtor z oddajo fotografij 
odgovarja za resničnost podatkov in avtorstvo fotografije. Z oddajo del in prijavo avtor sprejema 
razpisane pogoje natečaja.  
 
Za dodatne informacije in pojasnila so na voljo: 
Davor Lipej, E: videokom12@gmail.com, M: 041 325 730,   
Samo Hajtnik, E: samohajtnik@gmail.com, M: 041 333 177  
Matej Kramžer, E: kramzer@gmail.com  
 
Projekt  Foto Ex-Tempore Brežice – 2022 bo  finančno podprla Občina Brežice 
 
 
 

                          Predsednik  Fotokluba Brežice 
                         Davor Lipej 
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