
 

 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ FOTO TRIO 2020 

Objavljamo natečaj FOTO TRIO, ki v letu 2020 ljubiteljem fotografiranja ponuja sodelovanje pri kar treh temah.Teme so 
posvečene kulturni dediščini naših prednikov in kulturni dediščini, ki jo ustvarjamo v sedanjosti. Glede na situcijo, ki nas je 
presenetila v zgodnje pomladanskem času in v nas vzbudila zaskrbljeno razmišljanje o prihodnosti, pa smo se odločili, da 
se dotaknemo tudi teh čustev. 
Tako smo za vas pripravili natečaj s tremi temami, ki povezujejo kulturno dediščino z družbenim delovanjem in 
življenjem posameznika. 

 

1. Stavbna dediščina kot mejnik časa in prostora (pogled v daljno in bližnjo zgodovino) 
ZDAJ - NEKOČ 

 
2. Meje mojega doma (stavbe in nepremičnine kot meje zasebnosti ali svobode) 

DOM – OKOLICA 
 
3. Premik sedanjosti v prihodnost (trenutek nastanka stavbne dediščine v sedanjosti) 

DANES - JUTRI 
 
Vabimo vse ljubitelje fotografiranja, da raziskujejo stavbno kulturno dediščino v občini Medvode v 
povezavi z mejami in omejitvami, ki jih lahko predstavlja čas, pokrajina, arhitektura, predpisi, družbeno 
delovanje ali delo posameznika. 
 
'Kulturna dediščina je del nas, del okolja in 
družbe v kateri živimo. Obdaja nas povsod: v 
domovih, stavbah naših vasi in mest, 
bogata bera dediščine nas vabi v splošne 
knjižnice, muzeje in galerije, vse do 
arheoloških najdišč. Dediščina pa niso le 
najdbe, dolgočasni zidovi in zaprašena 
umetnost, temveč njen vonj veje iz 
tradicionalnih veščin, obrti in druge nesnovne 
dediščine, iz zgodb in pesmi naših dedkov in 
babic, iz tradicionalnih jedi in filmov, ki jih 
gledamo.' (vir: ZVKDS) 

 
   

Pravila natečaja: 
1. Organizator natečaja je  

Javni zavod Sotočje Medvode. 
2. Natečaj je namenjen  

vsem ljubiteljem fotografiranja. 
3. Avtorji se lahko odločijo za prijavo  

na eno od tem ali na vse tri teme. 
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 skupaj največ dvajset avtorskih fotografij - v elektronski obliki / shranjene v formatu TIF.  
7. Format fotografije v razmerju: 2:3   
8. Velikost fotografije: daljša stranica najmanj 4500 pixels 
9. Fotografije morajo biti poslane na naslov kultura@zavodsotocje.si  najkasneje do 10.9.2020, kandidati pa bodo o izboru 

obveščeni po elektronski pošti v 14 delovnih dneh. Ker so datoteke lahko velike, se jih pošlje preko aplikacije We Transfer: 
https://wetransfer.com  -  (brezplačna aplikacija, ki omogoča prenos večjih datotek) ali s podobnimi programi. 

 
10. Za sodelovanje ni starostne omejitve, prijavo mladoletnim osebam podpišejo starši ali skrbniki. Na natečaju ni dovoljeno sodelovati zaposlenim 

na Javnem zavodu Sotočje in njihovim partnerjem ter bližnjim sorodnikom ter bližnjim sorodnikom in partnerjem članov komisije. 
11. 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 2020. 
12. Izbor fotografij za razstavo opravi koordinator in organizator kulturnega programa Javnega zavoda Sotočje Medvode, skupaj z zunanjim 

strokovnjakom s področja fotografije. 
13. Izbor najboljših fotografij za letno produkcijo bo opravljen  anonimno, v novembru 2020. Izbor bo opravila neodvisna tričlanska komisija, 

sestavljena posebej za to priložnost iz strokovnjakov s področja fotografije.  
14. 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 2020. 
15. 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. 
16. Izbor fotografij s strani komisije je dokončen.                      

                                                          Organizator: Javni zavod Sotočje Medvode, dne  1.6.2020     
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