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»DIA PRIMORSKA 2017«  FOTOGRAFSKI NATEČAJ DIGITALNIH FOTOGRAFIJ 
 

1. ORGANIZATOR: FOTO KLUB NOVA GORICA 
 

2. INFORMACIJE:  e-pošta: fotoklub.ng@gmail.com   Simon Kovačič: +386 (0)41317395   
              Vasja Leban: +386 (0)41366865   
 

3. ORGANIZACIJSKI ODBOR: Bogdan Kralj – predsednik, Vasja Leban,Miloš Prinčič, David Lavrenčič,  
       Igor Maurič, Tanja Gorjan- člani 
  

4. ČASOVNIRAZPORED: Sprejem del:    od 01.07.2017 do 31.08.2017 
      Žiriranje:    do 09.09.2017 
      Objava rezultatov:  do 16.09.2017 na društveni spletni strani 
      Odprtje razstave:    14.09. 2017 ob 19,00 avla Mestne občine Nova Gorica, 
           projekcija in podelitev nagrad 20.10.2017  
           ob 18.00 v OŠ Solkan 

 
5. ŽIRIJA: Boris Godnič - MF FZS, EFIAP - predsednik 

   Jure Kuštrin- KMF FZS 
   Valentin Casarsa- iStock inšpektor, predavatelj Redrock online school, profesinalni fotograf  
   Dušan Miška-MF FZS, EFIAP-rezerva 
 
   Pridržujemo si pravico do spremembe žirije. Zoper odločitev žirije ni možna pritožba.  

 
6. TEME:  

   Tema A: »Nova Gorica-70 let«- barvna ali črno-bela  
 Temo posvečamo 70-letnici Nove Gorice, mesta ki je nastalo po drugi svetovni vojni. 

 
   Tema B: »Prosta« - barvna ali črno-bela 

Brez tehnike dodajanja, preselitve, zamenjave ali odstranitve slikovnih elementov. Dovoljeno 
obrezovanje, korekture svetlobe, kontrasta in ostrine… 

    
7. POGOJI:  

Tema A in B brez starostne omejitve. Na natečaju lahko sodelujejo vsi ljubitelji fotografije iz 
Slovenije, zamejski Slovenci in člani slovenskih zamejskih klubov, slovenskih foto 
klubov,društev in krožkov,amaterski in profesionalni fotografi. 
Avtor soglaša, da organizator uporabi izbrane fotografije za projekcijo na otvoritvi razstave, za 
razstavni katalog in promocijo prireditve. Z oddajo del in prijavo avtor sprejema razpisne 
pogoje natečaja. Avtorji bodo o  rezultatih  obveščeni po elektronski pošti in na spletni 
strani www.fk-gorica.org. Organizator bo ob projekciji pripravil tudi razstavo nagrajenih 
najboljših fotografskih del v Kulturnem domu Nova Gorica in avli Mestne občine Nova Gorica. 

 
8. PRIJAVA IN PRIPRAVA FOTOGRAFIJ: 

 
Sprejemamo samo dela v jpg obliki, oddana preko spletne aplikacije. Vsi podatki so 
dosegljivi na spletni strani kluba. Posamezna fotografija je lahko velika največ 2 MB, širina ali 
višina pa ne sme preseči 2000 pik in ne sme biti manjša od 768 pik.Fotografijam ni dovoljeno 
dodajati robov ali okvirjev. Udeleženci natečaja so dolžni skupaj s poslanimi fotografijami 
izpolniti spletno prijavnico, na kateri morajo biti vsi zahtevani podatki. Datoteke, ki ne bodo 
ustrezale danim pogojem, bodo zavrnjene. Avtor lahko sodeluje z digitalnimi fotografijami, ki še 
niso prejele nagrad ali bile med sprejetimi na natečajih v organizaciji FKNG. 
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9. PRISTOJBINA: 
 
Pristojbina za sodelovnje v obeh temah (A+B) je 10 €, za posamezno temo pa 7 €.Klubske 
skupine so dobrodošle. Prijavnina se v primeru udeležbe nad 6 članov kluba zmanjša na 5 € 
za temo oz. 8 € za obe temi. Klub mora poslati seznam članov, ki bodo sodelovali na 
fotoklub.ng@gmail.com in izvesti skupno plačilo.  
Avtorji, ki sodelujejo tudi na natečaju Slovenske pregledne razstave papirnatih 
fotografij 2017, plačajo pristojbino 16 €skupaj za oba razpisa (foto+DIA). 
Rok plačila do 04.09.2017-bančno nakazilo na TRR: SI56 0475 0000 0488 737 (račun odprt 
pri NKBM)koda namena: OTHR, prejemnik: Foto klub Nova Gorica, Ul. Gradnikove brigade 49, 
5000 Nova Gorica. 
         

10. OZNAČEVANJEDATOTEK:    
 
   Naslov fotografije naj ne vsebuje imena avtorja ter ne sme biti daljši od 20 znakov. 

 
11. KATALOG: 

 
   Organizator bo izdal katalog z izbranimi reprodukcijami fotografij, ki bo dostopen na otvoritvi  
   razstave in poslan udeležencem natečaja ter objavljen v pdf obliki na spletni strani kluba. 

  
12. NAGRADE: 

 
   v temi A - Nova Gorica – 70 let:   3 plakete in do 5 pohval Foto kluba Nova Gorica 
   v temi B - Prosta:      3 plakete in do 5 pohval Foto kluba Nova Gorica 
 
    

13. ODDAJA DEL: 
 

Dela morajo biti oddana v skladu z navodili najkasneje do 31.08.2017. 
 
 
 
 
 
 
Organizacijski odbor razpisa:   Predsednik Foto kluba Nova Gorica:  
Bogdan Kralj       Simon Kovačič 
 
 
    
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


