
 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ FOTO TRIO 2019-3 

KOZOLCI 
v občini Medvode 

 

V letu 2019 bodo natečaji posvečeni kulturni dediščini naših prednikov, ki so za zagotavljanje osnovnih 
življenjskih potreb potrebovali malo drugačno infrastrukturo okoli svojih hiš in domačij.  
Tretji natečaj v letu 2019 se posveča slovenski znamenitosti iz okolja kmečkih, grajskih in 
samostanskih kmetijskih posesti: kozolcem.  
 
Kozolec je samostojna ali ob drugo gospodarsko poslopje prislonjena sušilna naprava, najpogosteje 
izdelana iz lesa. Stoji na domačiji ali ločeno na polju oziroma travniku. V kozolcu so sušili in shranjevali žita, 
seno, koruzo, lan, konopljo, stročnice, odrezke gomoljnic, praprot in drugo. 
 
Vabimo vse ljubitelje fotografiranja, da raziskujejo kozolce v občini Medvode. Namen natečaja je 
raziskovati dediščino in bogatiti arhiv občine, zato še posebej pozdravljamo raziskovalno 
fotografiranje kozolcev (različne perspektive in pristopi…).. 
 
PRIMERI: 

                
 
Pravila natečaja: 

1. Organizator natečaja je Javni zavod Sotočje Medvode. 
2. Natečaj je namenjen vsem ljubiteljem fotografiranja. 
3. Tema natečaja je »Kozolci« 
4. Za prijavo na natečaj šteje avtorska fotografija posneta v občini Medvode. 
5. Vsaka fotografija mora biti opremljena z naslednjimi podatki: številka in naslov fotografije, lokacija 

fotografiranja, ime in priimek avtorja, naslov avtorja, elektronski naslov, kontakt. Organizator se zavezuje z 
osebnimi podatki ravnati v skladu z zakonom. 

6. Vsak avtor lahko na natečaj odda do dvajset avtorskih fotografij - v elektronski obliki / shranjene v formatu JPEG ali 
(za izdelavo kvalitetnejše fotografije) v TIF.  

7. Format fotografije v razmerju: 2:3   
8. Velikost fotografije: daljša stranica najmanj 3200 pixels 
9. Fotografije morajo biti poslane na naslov kultura@zavodsotocje.si  

najkasneje do10.10. 2019, kandidati pa bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti v desetih delovnih dneh. Ker 
so vaše datoteke lahko velike, jih lahko pošljete po We Transfer: (https://wetransfer.com) - brezplačna aplikacija, ki 
vam omogoča prenos večjih datotek  

a. za uporabo aplikacije ne potrebujete prijave 
b. prenašate lahko datoteke v velikosti do 2 GB 

       ali s podobnimi programi ... 
10. S prijavo avtorske fotografije avtor dovoljuje Javnemu zavodu Sotočje Medvode uporabo fotografije za namen razstave FOTO TRIO in letne 

produkcije, katere produkt bo znan konec leta 2019. 
11. Izbor fotografij za razstavo opravi koordinator in organizator kulturnega programa Javnega zavoda Sotočje Medvode, skupaj z zunanjim 

strokovnjakom s področja fotografije. 
12. Izbor najboljših fotografij za letno produkcijo bo opravljen  anonimno, v novembru 2019. Izbor bo opravila neodvisna tričlanska komisija, 

sestavljena posebej za to priložnost iz strokovnjakov s področja fotografije.  
13. Javni zavod Sotočje Medvode si pridružuje pravico do brezplačne uporabe, reproduciranja in objave slik prispelih na natečaj na svoji spletni 

strani, facebook straneh, na razstavi FOTO TRIO in za letni produkt FOTO TRIO 2019. 
14. Z oddajo del udeleženec potrdi, da je seznanjen z vsemi pogoji sodelovanja in se z njimi strinja in da je njegovo avtorsko delo individualna 

intelektualna stvaritev. 
15. Izbor fotografij s strani komisije je dokončen.                      

                                Organizator: Javni zavod Sotočje Medvode, dne  8.8.2019     
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