
 
 
 
 

 
Organizatorji: 

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 
JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK in KNJIŽNICA ŠMARTNO 

 
objavljajo 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ 
»Občina Šmartno pri Litiji skozi fotografski objektiv« 

 
 
OBRAZLOŽITEV in NAMEN NATEČAJA 
Organizatorji fotografskega natečaja »Občina Šmartno pri Litiji skozi fotografski 
objektiv« vabijo k sodelovanju vse, ki želijo prispevati svoj pogled skozi fotografski 
objektiv na naravne in kulturne lepote občine Šmartno pri Litiji, s poudarkom na 
kulturni dediščini in turizmu. 
Namen natečaja je promocija Občine Šmartno pri Litiji skozi fotografski objektiv, 
povečanje prepoznavnosti njene kulturne dediščine in naravnih lepot in hkrati 
obveščanje o projektu in njegovih rezultatih. 
Poudarek natečaja so ujeti trenutki narave, žive kulturne dediščine, športnih in drugih 
aktivnosti. Cilj natečaja je izbor umetniških in kakovostnih fotografij, namenjenih za 
turistično promocijo Občine Šmartno pri Litiji, s poudarkom, da je tako kraj aktivnega 
oddiha, sprostitve ali doživetja, kot tudi kraj, bogat z naravnimi lepotami in kulturno 
dediščino, pestrim kulturnim in športnim dogajanjem ter raznoliko kulinarično 
ponudbo.  
Izbrane fotografije bodo na ogled na priložnostni razstavi ob občinskem prazniku v 
mesecu novembru 2015 v prostorih Knjižnice Šmartno. 
 
 
PRAVILA IN POGOJI ZA PRIJAVO 
 
Natečaj bo potekal med 15. majem in 15. oktobrom 2015. 
Rok za oddajo je 20. oktober 2015. 
 
Med vsemi prispelimi fotografijami bo tričlanska strokovna komisija, ki jo določijo 
organizatorji natečaja, izbrala 25 fotografij, ki bodo predstavljene na razstavi v Knjižnici 
Šmartno od 10. novembra do 1. decembra 2015. 
 
K sodelovanju so vabljeni amaterski, ljubiteljski in šolani fotografi, s stalnim bivališčem v 
Sloveniji. V primeru mladoletnosti je potrebno ob prijavi priložiti soglasje staršev ali 
zakonitega skrbnika.  
 
Udeleženec natečaja lahko oddajo največ pet fotografij. Fotografije so lahko v barvni ali 
črno beli tehniki. 
 
Žirija bo upoštevala fotografije, ki so nastale vključno v letu 2015. 
 
Fotografije pošljite skupaj s prijavnico v digitalni obliki v JPG, JPEG formatu na CD/DVD 
na naslov:  
Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji s pripisom »Za 
fotografski natečaj« ali po elektronski pošti na naslov: turizem@bogensperk.si. 
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Velikost digitalne oblike fotografije naj bo vsaj 2200 x 1600 pikslov (cca. 3Mb velika 
datoteka). Zaželeno je, da so fotografije čim večje resolucije. Vsako delo mora biti 
označeno z zaporedno številko in naslovom fotografije. 
 
Prijava mora vsebovati ime, priimek, starost in kontaktne informacije udeleženca 
natečaja ter izjavo o avtorstvu fotografij (udeleženec mora biti lastnik oddanih del). 
 
S prijavo na natečaj vsak sodelujoči sprejema pravila in pogoje sodelovanja na 
fotografskem natečaju. 
 
Žirija bo upoštevala tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost del ter estetska 
merila in skladnosti fotografskih motivov z razpisano temo. 
 
Odločitev žirije je dokončna in nepreklicna. 
 
Žirija bo podelila naslednje nagrade: 
1. nagrada: Samostojna razstava  
Glavna nagrada je samostojna fotografska razstava, ki jo lahko nagrajenec nadgradi z že 
nagrajenimi fotografijami ali pa predstavi katerega od svojih ciklusov. Glavna nagrada 
vsebuje organizacijsko pomoč ter promocijo za razstavo. 
2. nagrada: praktična nagrada  
3. nagrada: knjižna nagrada 
Ostali udeleženci natečaja prejmejo priznanje. 
Organizator natečaja prijavljenih del ne vrača. 
Nagrade niso izplačljive v evrski protivrednosti. 
 
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
Organizator razpisa se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke o sodelujočih 
uporabil in obdeloval zgolj za potrebe izvedbe razpisa. 
 
PRAVICE OBJAVE 
 
V zvezi z namenom uporabe avtorskih del, avtor prenaša na organizatorje materialne 
avtorske pravice na posameznem poslanem avtorskem delu (fotografiji), ki jo 
posreduje na natečaj, in sicer pravice reprodukcije (v tiskani in digitalni obliki 
reprodukcije), distribucije, javne priobčitve (uporaba na internetu in drugih 
elektronskih medijih), projekcijah, člankih, v promocijske namene, kar vključuje med 
drugim objavo v slovenskih in tujih medijih, v okviru marketinških in trženjskih akcij 
organizatorja fotonatečaja in uporabe dela v spremenjeni obliki brez vnaprejšnjega 
dovoljenja ali plačila avtorju. Prenos materialnih avtorskih pravic je teritorialno 
neomejen in je sklenjen za ves čas trajanja avtorske pravice; prav tako avtorji s 
sodelovanjem v fotonatečaju na organizatorja nagradnega natečaja neodplačno in 
nepreklicno prenašajo neizključne, časovno in prostorsko neomejene materialne 
avtorske pravice (22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah), na vseh svojih 
fotografskih avtorskih delih v okviru fotonatečaja. 
 
Z oddajo prijavnice avtor izrecno jamči, da je avtor fotografij in da so pravice, ki se 
prenašajo na organizatorja, proste in da lahko z njimi zakonito razpolaga. 
 
DODATNE INFORMACIJE 
Pravila in prijavni list natečaja so dostopni na spletni strani www.bogensperk.si, 
www.smartno-litija.si, www.knjiznica-litija.si. 
Za dodatna vprašanja in informacije o natečaju smo dosegljivi: 
Joži Vovk, jozi.vovk@bogensperk.si 041 784 924 
Sonja Perme sonja.janezic@gmail.com 041 258 23 
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