
 
 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ 2016/2017 

V tem šolskem letu bo že tretje leto zapored potekal fotografski natečaj. Letošnji natečaj bo imel tri 

osrednje teme.  Skozi vse leto (od septembra 2016 do maja 2017) boste lahko pošiljali fotografije, ki 

se bodo navezovale na določene teme. 

Fotografski natečaj je namenjen učencem in zaposlenim OŠ Rada Robiča Limbuš. 

Ker živimo v digitalni dobi, vemo, da mnogo fotografij nastane tudi z mobilnimi telefoni in drugimi 

mobilnimi napravami (tablice, …), zato bo tudi letos imel fotografski natečaj dve kategoriji in sicer: 

1. Kategorija fotografij narejenih s fotoaparati (digitalni, DSRL, kompaktni, …) 

2. Kategorija fotografij narejenih z mobilnimi napravami (mobilni telefoni, tablice, …) 

Teme letošnjega fotografskega natečaja so naslednje: 

1. Bravo naši! …  

Ker so za nami poletne olimpijske igre in ker se približuje zimski čas in s tem zimski športi, v 

katerih je Slovenija zelo uspešna, boste pri prvi temi lahko pošiljali fotografije povezane s 

športom. 

2. Vremenski pojavi 

Čez vse leto se pritožujemo, kako na nas in na naše počutje vpliva vreme in njegovi pojavi 

zato boste pri tej temi lahko pošiljali fotografije, ki so povezani s celoletnimi vremenskimi 

pojavi. 

3. Hmmm, kako je dobro…! 

Naše življenje se mnogo časa vrti tudi okoli hrane, ki jo zaužijemo in zraven nje tudi uživamo. 

Ker je na različnih družbenih omrežjih zelo popularno objavljanje fotografij raznoraznih 

kulinarničnih kreacij, in ker vemo, da tudi sami mnogokrat doma kaj pripravite, kar ni samo 

dobro za v želodec, ampak je lepo tudi za pogledat,  smo se odločili, da bo tretja tema 

povezana prav s prehranjevanjem.  

Ker letošnje teme niso vezane na letne čase ali kakšno obletnico, smo se odločili, da boste fotografije 

za vse tri teme lahko pošiljali skozi vse šolsko leto.  

Fotografije za vse tri teme lahko pošljete najkasneje do 15. maja 2017.  

 

Po tem datumu bo komisija, ki bo sestavljena iz treh članov, fotografije pregledala in v vsaki kategoriji 

ter v vsaki temi izbrala najboljše fotografije. 

Če bi radi poslali vaše fotografije in sodelovali na natečaju, morate narediti naslednje: 

1. Pošljete lahko največ  5 fotografij na določeno temo v določeni kategoriji. Fotografije lahko 

pošljete vse skupaj ali pa vsako posebej. Bodite pozorni na kakovost fotografij v smislu 

privlačnega motiva, izvrstne kompozicije, udarnih barv, … 

2. Fotografije ne smejo biti starejše od pol leta. Prav tako ne smejo biti računalniško obdelane 

(obrezane, dodani raznorazni računalniški učinki, …). 

3. Da bomo vaše fotografije lahko razstavili, morajo ustrezati določenim standardom.  

Fotografije pošljite v obliki datotek JPEG visoke kakovosti, vendar naj datoteka ne presega 

velikosti 5 MB. Fotografije naj bodo natisljive vsaj v velikosti 10 x 15 cm ali več, torej mora 

krajša stranica imeti vsaj 1200 pikslov. 



 
 

4. Vsako datoteko obvezno poimenujte po vzorcu Ime_Priimek_Naslov fotografije. 

5. Vaše fotografije pošljite na naslov andreja.cvetko@guest.arnes.si . Pod zadeva napišite 

»Fotografski natečaj«. Pri pošiljanju dodajte kratek komentar (okrog 50 besed) o tem, kako 

je fotografija nastala oz. zakaj ste se odločili za to fotografijo. Prosimo pripišite v kateri 

kategoriji  tekmujete (kategorija fotografij narejenih s fotoaparatom ali kategorija mobilne 

fotografije) in pod katero temo spada posamezna fotografija. 

Vse fotografije bomo objavili na spletni strani šole. Najboljše fotografije bomo razstavili v prostorih 

šole. 

V pričakovanju zanimivih fotografskih utrinkov vas lepo pozdravljamo! 
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