
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gornjesavski muzej Jesenice Občina Jesenice Pokroviteljstvo 03/2023 Fotografsko društvo Jesenice 

 

Fotografsko društvo Jesenice 

 

razpisuje  

Slovenske fotografinje se predstavijo 2023 
 

Pogoji udeležbe: 

 

Pravico do sodelovanja imajo vse fotografinje iz Slovenije in Slovenke iz zamejstva in 
tujine. Razstava bo izvedena po pravilniku FZS o razstavah. 

 

Tema natečaja: PROSTA      (ocenjuje se posamezna fotografija) 

 

Pristojbina: 
 

Je 10 €  in naj bo nakazana na TRR FD Jesenice: SI56 0400 1004 6964 188 odprtem 
pri NKBM. 

 

Kategorije: Natečaj ima eno kategorijo - črno bele in barvne digitalne fotografije. 

Število fotografij: Maksimalno 4 dela.  

Dimenzije: Velikost fotografij je 3000pix po daljši stranici, 300 dpi, velikost do 3Mb. Fotografije, 
ki ne bodo ustrezale razpisanim pogojem bodo izločene. 

 

Prijavnica:   Avtorice oddate fotografije preko spleta na povezavi:  

https://fd-jesenice.eu/upload_app/  

Žirija: Vsa prispela dela, ki bodo ustrezala razpisu, bo ocenjevala žirija v zasedbi: 
 

Simon Krejan, MF FZS, EFIAP  

Tamino Petelinšek, fotograf (prej 14 redno zaposlen na STA, 10 let uradni   fotograf 

protokola, urada predsednika...)  

Andrej Tarfila, fotograf, nagrajenec različnih svetovnih natečajev 

Rezerva: Simon Kovačič, MF FZS, EFIAP 

 

Nagrade: Podeljene bodo 3 medalje FZS in do 5 diplom FZS. 

 

Objavljanje: Udeleženke natečaja soglašajo, da prireditelji njihova dela razstavijo, objavijo ali 
kopirajo za potrebe natečaja. 

Avtorstvo: Avtorske pravice ostanejo pošiljateljicam. Z udeležbo na natečaju avtorica 
zagotavlja, da so fotografije ali deli fotografij njeno delo in da sprejema pogoje 
razpisa. V preteklosti sprejetih in nagrajenih fotografij na razstavah Slovenske 
fotografinje se predstavijo ni dovoljeno prijaviti na natečaj. 

https://fd-jesenice.eu/upload_app/


Zagotovila: Prireditelj bo po končanih izborih, razstavi in projekcijah fotografije shranil v svojem 
arhivu izključno za promocijo razstave. 

KOLEDAR RAZSTAVE: 

Začetek oddaje del:  

Rok za prijavo del: 
Žirija:  

Obvestila o žiriji:  

Odprtje razstave in 
podelitev priznanj: 

 

24. april 2023 (pred tem datumom prijava ni možna) 

31. maj 2023 

do 8.junija  2023 

do 15. junija 2023 

 

do 22. junija 2023 ob 18.h uri v spodnjih prostorih Kosove graščine na Jesenicah 

Kontakt: fotografinje2023@gmail.com        (Jani Novak) 

Organizacijski odbor: Matjaž Vidmar, Stane Vidmar, Klemen Klemenc, Danica Novak, Jani Novak 
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