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1. POGOJI  

Na fotografskem natečaju lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije. 
Udeleženci fotografskega natečaja jamčijo, da so avtorji oddanih del in da z 
oddano prijavnico sprejemajo pravila natečaja. Prav tako avtorji soglašajo, da 
njihove fotografije postanejo del foto arhiva Krajevne skupnosti Kropa brez 
naknadnih obvez do avtorjev, razen če se o tem posebej obojestransko ne 
dogovorijo. Krajevna skupnost Kropa v primeru naknadne objave teh fotografij 
upošteva načela avtorskih pravic (objava imena in priimka avtorja). Avtorji 
soglašajo, da se njihove fotografije lahko uporabijo v promocijske namene tega 
natečaja.  

 
2.  TEMA  

Fotografije naj vsebujejo posnetke dogodkov v času Kovaškega šmarna v Kropi, 
dne 2. 7. 2016. 

 

3.  FOTOGRAFIJE  

Sprejemajo se samo digitalne fotografije, ki morajo biti v formatu JPG. Daljša 
stranica naj ne bo manjša od 2000 pikslov, krajša pa ne manjša od 1333 
pikslov - v ločljivosti 300pix/inch. Lahko so v barvni, črno-beli ali 
monokromatski tehniki. Na fotografijah se lahko izvajajo le popravki, ki ne 
spreminjajo vsebine fotografije: korekcija svetlobe, barve in izbira izreza. 
Dodajanje, spreminjanje ali odvzemanje posameznih objektov na fotografijah ni 
dovoljeno. 

 
4.  OZNAČEVANJE  

Datoteke digitalnih fotografij se označijo na sledeči način:  
zadnje 4 cifre telefonske številke avtorja, pod vezaj, KS, pomišljaj, pripadajočo 
zaporedno številko fotografije za posamezni dogodek (1, 2, 3, … ), pod vezaj, 
naslov fotografije. Primer: (5678_KS-1_ Naslov fotografije). 
Imena datotek naj imajo največ 30 znakov, med črkami pa naj ne bo šumnikov.  

 
5.  DOSTAVA 

Rok za oddajo digitalnih fotografij je 31.7.2016. Vsak avtor lahko odda največ 10 
fotografij. 
Digitalne fotografije se lahko dostavljajo različno:  
a. upload neposredno na spletno stran Spletna stran http://www.fd-radovljica.si/.  
b. Pošta: Fotografsko društvo Radovljica, Kopališka 10, p. p. 54, 4240 

Radovljica (na CD-ju) 
c. Debatni večer (glej http://www.fd-radovljica.si/) -  na CD-jih ali USB ključu 

 

http://www.fd-radovljica.si/


6.  PRISTOJBINA Pristojbine za sodelovanje na natečaju NI!  
 
7.  ŽIRIJA  

Prispele fotografije bo ocenila tri članska komisija, ki jo sestavljajo: član KS Kropa, 
član FD Radovljica in zunanji član. 
 

8.  NAGRADE  

Za najboljše fotografije, ki jih bo ocenila komisija, bodo podeljene 3 simbolne 

nagrade Krajevne skupnosti Kropa in 3 diplome.  
 

9. Izmed prispeli fotografij, bo komisija izbrala 32 fotografij, ki bodo razstavljene v 
prostorih Kulturnega doma Kropa. 

 Podelitev nagrad bo ob odprtju razstave v Kulturnem domu v Kropi. 
  Vsi avtorji, bodo o času odprtje razstave in podelitev nagrad, obveščeni po spletni 

pošti. 
 

10. OSTALO  
  CD/DVD-ji se ne bodo vračali.  
 
 
 

Predsednik sveta 
KS Kropa 

Branko Maček 


