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»Iskreno verjamem, da določenih stvari ljudje ne bi 

nikoli videli, če jih ne bi fotografirala.« 

(Diane Arbus) 
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1. UVOD 

Fotografski natečaj z naslovom »Od Alp do Jadrana: križišče biotske raznovrstnosti in kultur« 

organizira Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 (v nadaljevanju: 

Program). 

Program spada v cilj Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS, bolje znan kot INTERREG), 

katerega namen je »spodbujanje inovacij, trajnosti in čezmejnega upravljanja, da bi ustvarili 

bolj konkurenčno in kohezivno ter za življenje primernejše območje«. 

Programsko območje se razteza na površini 19.841 km² in ima približno 3 milijone prebivalcev. 

Vključuje: 

 5 italijanskih statističnih regij: Videm, Pordenon, Gorico, Trst in Benetke;  

 5 slovenskih statističnih regij: Primorsko-notranjsko, Osrednjeslovensko, Gorenjsko, 

Obalno-kraško in Goriško.  

 

 

Programsko območje zajema več kot 320 km jadranske obale, ki pomeni bistveno bogastvo tako 

z okoljskega kot z gospodarskega vidika. Geografsko pokritost programskega območja 

zaznamuje z morfološkega vidika predvsem notranja raznolikost, saj vključuje obalna območja, 

gorske verige in ravnine. Raznolika morfologija območja nakazuje na različne potrebe in 
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zanimivosti. Območje je kot mozaik biotske raznovrstnosti in je še posebej bogato z živalskimi 

in rastlinskimi vrstami ter habitatnimi tipi, vključno z Jadranskim morjem. Geomorfološka in 

podnebna raznolikost programskega območja ter stikanje sredozemskega biološko-

geografskega območja, alpskega in ilirsko-balkanskega območja so pripomogli k temu, da je tu 

biotska raznovrstnost rastlinstva in živalstva med najbolj izrazitimi v Evropi.  

 

Program zajema pet prednostnih osi:  

 

Prednostna os 1:  

Prednostna os 2:   

Prednostna os 3:   

Prednostna os 4:   

Prednostna os 5:         

 

2. TEMA NATEČAJA 

Tema fotografskega natečaja z naslovom »Od Alp do Jadrana: križišče biotske raznovrstnosti 

in kultur« se navdihuje ob bogastvu naravnih, urbanih in kulturnih znamenitosti na 

programskem območju in spodbuja natečajnike, da prikažejo lepoto naravnega in kulturnega 

stikanja med Italijo in Slovenijo. Glavni cilj natečaja je promovirati naravno in kulturno 

bogastvo, ki se hrani na programskem območju in ki ga zaznamuje izrazita notranja raznolikost 

ob prisotnosti obalnih območij, gorskih verig in ravninskih predelov, in z njim seznanjati 

javnost tudi preko fotografije.  Raznolikost pokrajine, območij, običajev in kultur je prednost 

tega prostora, tekmovanje pa bo priložnost za profesionalne in amaterske fotografe, da se sami 

preizkusijo in spodbudijo odkrivanje najlepših zakladov programskega območja.  

Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje 

konkurenčnosti območja  

 
Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti  

 

Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov 

Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja 

Tehnična pomoč 
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3. ORGANIZATORJI 

Fotografski natečaj organizirata v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 

Organ upravljanja in Skupni sekretariat kot organa Programa.  

 

Kontaktni podatki Organa upravljanja: 

Ulica del Lavatoio 1 – 34132 Trst, Italija 

E-pošta: adg.itaslo@regione.fvg.it 

 

Kontaktni podatki Skupnega sekretariata:  

Ulica del Lavatoio 1 – 34132 Trst, Italija 

E-pošta: info.itaslo@regione.fvg.it 

 

SPLETNO MESTO IN DRUŽBENI MEDIJI PROGRAMA 

 www.ita-slo.eu 

  @ Interreg V-A Italy-Slovenia 

@ InterregITASLO 

4. NAČIN SODELOVANJA 

Na natečaju lahko brezplačno sodelujejo vse polnoletne osebe, naj so to profesionalni ali 

amaterski fotografi. Natečaja se ne morejo udeležiti člani ocenjevalne komisije in njihovi 

sorodniki. Vsak udeleženec natečaja lahko predloži do tri fotografije s pripadajočo prijavnico 

iz Priloge 1.  

mailto:adg.itaslo@regione.fvg.it
mailto:info.itaslo@regione.fvg.it
https://www.ita-slo.eu/it
https://www.facebook.com/interregitaslo/
https://twitter.com/InterregITASLO
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Fotografije so lahko posnete s kompaktnimi, zrcalno refleksnimi, bridge ali mirrorless 

fotoaparati, povezane morajo biti s tematiko fotografskega natečaja, navedeno v 2. točki 

obvestila o natečaju, in posnete na programskem območju, opisanem v 1. točki obvestila.  

 

5. ZAHTEVE V ZVEZI S KAKOVOSTJO SLIK 

V poštev pridejo barvne fotografije v formatu JPEG z ločljivostjo 300 dpi in ločljivostjo najmanj 

12 MPX. V celoti računalniško obdelane fotografije bodo zavrnjene.  

Slike, ki ne bodo skladne z navedenimi specifikacijami, bodo izločene iz izbora. 

Zmagovalci natečaja bodo morali posredovati fotografsko gradivo tudi v formatu TIFF v najvišji 

ločljivosti. 

 

6. POŠILJANJE FOTOGRAFSKEGA GRADIVA 

Fotografsko gradivo pošljete najpozneje do 2. 11. 2021 ob 12.00 na elektronski naslov 

info.itaslo@regione.fvg.it; pri tem uporabite način pošiljanja, ki omogoča prenos velikih 

datotek (na primer »WeTransfer«), in priložite ustrezno izpolnjeno in podpisano »prijavnico na 

fotografski natečaj« iz Priloge 1.  

V zadevo e-sporočila zapišete naslednje: Fotografski natečaj: Od Alp do Jadrana: križišče 

biotske raznovrstnosti in kultur - IME IN PRIIMEK udeleženca. 

Ime datoteke z vsako sliko naj vključuje ime avtorja in naslov. 

E-sporočilo bo torej sestavljeno iz: 

- Datotek s slikami/Povezav (linkov), od koder se prenesejo slike; 

- Priloge 1 - ustrezno izpolnjeno in podpisano »prijavnico na fotografski natečaj«; 

- Privolitev v objavo, ki jo podajo morebitni portretiranci. Če je to mladoletna oseba, 

privolitev podpišeta oba starša. Privolitev mora biti opremljena z veljavnim/i osebnim/i 

dokumentom/i izjavitelja/ev. 

 

E-sporočila, ki bodo prispela po navedenem roku, bodo izločena iz izbora. 

 

Avtor jamči, da so v zvezi z vsako sliko vsebine, ki jih izroči organizatorju, njegovo avtorsko 

delo, oziroma da jih ne bremenijo nikakršne pravice v korist tretjih oseb, sicer bo izključen z 

mailto:info.itaslo@regione.fvg.it
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natečaja. Po suvereni presoji ocenjevalne komisije bodo zavrnjene vse fotografije z nestrpnimi 

in žaljivimi vsebinami.  

Fotografije morajo biti izvirne (še neobjavljene), udeleženec pa mora zagotoviti Programu 

Interreg V-A Italija-Slovenija pravico do njihove polne uporabe. 

Avtorji prevzemajo vso zakonsko odgovornost za fotografske posnetke stvari, krajev in oseb. 

Fotografije s posnetki oseb bodo morale biti opremljene s pisno privolitvijo portretirancev. Če 

je oseba mladoletna, privolitev podpišeta oba starša. 

 

7. NAGRADE 

Na natečaju sta podeljeni dve nagradi: 

1. Nagrada ocenjevalne komisije; 

2. Nagrada družbenih omrežij. 

1. Nagrado ocenjevalne komisije podeli komisija sama; člani komisije so: 

 Antonio Verrico - Agenzia per la Coesione Territoriale (Služba za teritorialno kohezijo); 

 Fabiola Facci – Direzione Programmazione Unitaria, Unità Organizzativa Cooperazione 

territoriale e macrostrategie europee (Direktorat za skupno programiranje, 

Organizacijska enota za teritorialno sodelovanje in evropske makrostrategije), 

Regione del Veneto; 

 Dimitrij Kuzmić - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politico; 

 Mattia Assandri - Agenzia Quotidiana Di Stampa Regione Cronache (Deželna agencija za 

tisk in kroniko) – Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina; 

 Stojan Gorjup - član izvršilnega odbora Fotografske zveze Slovenije in član 

(podpredsednik) Foto kluba Žarek Sežana. 

 

Izbor komisije bo objavljen na spletni strani Programa. 

Člani ocenjevalne komisije bodo ocenili izročene vsebine ob upoštevanju skladnosti s temo, 

izvirnosti in kakovosti slik.  
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Nagrada ocenjevalne komisije so darilni boni, ki jih prejmejo prvi trije uvrščeni za nakup v 

trgovini z multimedijsko opremo, in sicer:  

- Prva nagrada: darilni bon v vrednosti 250 EUR 

- Druga nagrada: darilni bon v vrednosti 150 EUR 

- Tretja nagrada: darilni bon v vrednosti 50 EUR 

2. Nagrada družbenih omrežij bo podeljena na podlagi izida glasovanja na Facebook strani 

Programa, ki bo 16. 11. 2021. Tega dne bodo objavljene vse prejete fotografije, ki bodo 

izpolnjevale pogoje iz tega obvestila, z navedbo imena in priimka avtorja ter naslova. Spletni 

uporabniki bodo lahko glasovali za svojo najljubšo fotografijo z všečkanjem: avtor fotografije, 

ki prejme največ všečkov do konca glasovanja dne 24. 11. 2021 ob 12.00, bo razglašen za 

zmagovalca.  

Nagrada družbenih omrežij je darilni bon v vrednosti 50 EUR, ki ga prejme prvouvrščeni 

udeleženec za nakup v trgovini z multimedijsko opremo. 

Če se bo natečaja udeležilo več kot 200 natečajnikov, bodo organizatorji samo za potrebe 

podelitve nagrade družbenih omrežij opravili predhodni izbor. 

 

8. UPORABA FOTOGRAFSKEGA GRADIVA  

Vsak udeleženec je osebno odgovoren za izročene vsebine in jamči za pravico do njihove polne 

uporabe tudi s pridobitvijo pisnih privolitev tretjih oseb, nosilk morebitnih povezanih pravic. 

Vse fotografsko gradivo, prejeto v okviru natečaja, se bo lahko objavljalo brez časovnih 

omejitev v tiskanih in digitalnih medijih, na družbenih kanalih in spletnih straneh ali drugih 

medijih, namenjenih institucionalnim in promocijskim dejavnostim Programa, ob navedbi 

avtorja, vendar brez poseganja v pravico do pozabe. Razširjanje gradiva preko družbenih 

kanalov in interneta ne omogoča popolnega nadzora nad pretokom gradiva in niti nad njegovim 

dokončnim umikom z njih, vendar brez poseganja v pravico do pozabe. 

 

9. SPREJETJE PRAVILNIKA IN POVEZANIH POGOJEV 

Sodelovanje na tem fotografskem natečaju je brezplačno; z izročitvijo gradiva udeleženci v 

celoti soglašajo s pravili sodelovanja, navedenimi v tem pravilniku. 

 

https://www.facebook.com/interregitaslo/
https://www.facebook.com/interregitaslo/
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10. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija pridobi osebne podatke, ki jih natečajnik 

navede ob sprejetju tega pravilnika in izpolnjevanju prijavnice, in jih obdela skladno z Uredbo 

(EU) 2016/679 in ZU 196/2003. 

Za vse informacije in/ali zahteve glede obdelave podatkov (vključno z izbrisom) se lahko 

obrnete na obdelovalca osebnih podatkov na naslednjem naslovu: 

Naslov: Trg Unità d'Italia 1, 34121 Trst. 

e-pošta: privacy@regione.fvg.it 

Varna e-pošta (PEC): privacy@certregione.fvg.it 

 

Za dodatne informacije in pojasnila o tem pravilniku se lahko postavite v stik s Skupnim 

sekretariatom na naslednjem naslovu: info.itaslo@regione.fvg.it   
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PRILOGA 1  

PRIJAVNICA NA FOTOGRAFSKI NATEČAJ 

»Od Alp do Jadrana: križišče biotske raznovrstnosti in kultur« 

Prijavnico je treba izpolniti v celoti in jo poslati organizatorju po e-pošti s fotografskim 
gradivom, tako kot je pojasnjeno v obvestilu o natečaju.  

Podpisani/-a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

kraj rojstva ……………..…………………………………………………………………………………, pokr.………………….., 

datum rojstva ……………………………………………………………………..,  

stalno prebivališče v 

……………………………………………………………………………………………………………………………..................…,  

pokr. ..….…………., ul. …………………………………………………………………………., poštna št.…………….….., 

davčna številka 

……………………………………………………………………….……………………………………………………., 

telefonska številka (za morebitna sporočila) ………………………………………………………………………., 

e-naslov …………………………………………………………………………………..………………………………………, 

Naslov, kraj in datum snemanja izročenih fotografij (največ 3 - naslov fotografije mora biti 

enak naslovu v poimenovanju datoteke): 

- Fotografija št. 1  

Naslov: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kratek opis  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kraj in datum posnetka: ………………………………………..…………………………………………………. 

- Fotografija št. 2 

Naslov: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Kratek opis  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kraj in datum posnetka: ………………………………………..…………………………………………………. 

 - Fotografija št. 3 

Naslov: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kratek opis  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kraj in datum posnetka: ………………………………………..…………………………………………………. 

 

PROSIM, 

da lahko sodelujem na fotografskem natečaju »Od Alp do Jadrana: križišče biotske 

raznovrstnosti in kultur«, ki ga organizira Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 

2014-2020.  

IZJAVLJAM, 

 da želim sodelovati na fotografskem natečaju »Od Alp do Jadrana: križišče biotske 
raznovrstnosti in kultur« in da sprejemam njegov pravilnik v celoti;  

 da so vsebine, ki jih izročam organizatorju, moje avtorsko delo in da jih ne bremenijo 
nikakršne pravice v korist tretjih oseb; 

 da sem edini avtor predloženih fotografij in da je fotografsko gradivo, s katerim 
sodelujem na natečaju, izvirno (še neobjavljeno);  

 da gradivo, ki ga izročam organizatorju, nikakor ne krši pravic tretjih oseb, veljavnih 
zakonskih in podzakonskih aktov in da prevzemam vsakršno odgovornost v zvezi z vsebinami 
ter od tega trenutka razbremenjujem organizatorje vsakršne odgovornosti, povezane z objavo 
gradiva; 

 da sem od portretiranca/cev pridobil pisno privolitev v uporabo fotografskega posnetka 
in soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki so v njem zajeti;  

 da brezplačno odstopam uporabo fotografij Programu sodelovanja Interreg V-A Italija-
Slovenija za namene, ki so navedeni v pravilniku.  
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Dovoljujem obdelavo osebnih podatkov skladno s 13. členom ZU 196/2003 in 13. členom Uredbe 

EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.  

PRILAGAM - pošiljam na naslov info.itaslo@regione.fvg.it 

1. datoteke s slikami/povezave (linke), od koder se prenesejo slike; 

2. privolitev v objavo, ki jo podajo morebitni portretiranci. Če je to mladoletna oseba, 

privolitev podpišeta oba starša. Privolitev mora biti opremljena z veljavnim/i osebnim/i 

dokumentom/i izjavitelja/ev. 

 

 

 

 Kraj in datum _________________________________  

Podpis _______________________________________  

 


