
 

  

 
* Mladinski fotografski natečaj * 

  

 FOTO NATEČAJ »PORTRET« 
  

Mladinski center Jesenice, v sodelovanju s Fotografskim društvom Jesenice in pod pokroviteljstvom Fotografske zveze 

Slovenije, pripravlja 2. mladinski fotografski natečaj na temo »PORTRET«.  

 

Natečaj je namenjen mladim avtorjem do 29. let. Fotografije lahko odda vsak fotograf s stalnim prebivališčem v Sloveniji. 

 

Fotografije so lahko barvne ali črno-bele. 

 

 KATEGORIJE 
  

A) KATEGORIJA DO 15 LET 

B) KATEGORIJA 16 DO 29  

   

 FOTOGRAFIJE 
  

Fotografije morajo biti v formatu JPG/JPEG, najmanj 2000 pikslov po daljši stranici, velikost posamezne datoteke ne 

sme presegati 2 MB. 

 

Poimenovanje datotek (prosimo za pravilno poimenovanje in točnost podatkov): 

ime in priimek_kategorija in zaporedna št. fotografije_naslov fotografije  

Primer: Janez Novak_A1_Portret ob jezeru 

 

Vsak avtor lahko pošlje največ 5 fotografij. 

 

Fotografije pošljete na mail jesenicemc@gmail.com  z zadevo »FOTO NATEČAJ PORTRET 2021«. 

  

 PRIJAVNICA 
  

Avtor mora čitljivo ali računalniško izpolniti priloženo prijavnico, jo fotografirati ali skenirati in priložiti v elektronsko 

pošto ob fotografije. Označitve fotografij na prijavnici se morajo ujemati z označitvami fotografij v imenih datotek.  

  

 ŽIRIJA IN NAGRADE 
  

Žirija: 
  

- Sabina Mišmaš 

- Matjaž Vidmar 

- Aleksander Novak 

Nagrade:  
  

Glavna nagrada za 1. mesto – polarodini fotoaparat Fuji instax mini 

11 (v obeh starostnih kategorijah). 
  

Podeljena  bodo tudi zlata, srebrna in bronasta FZS medalja ter 5 

diplom FZS (v obeh starostnih kategorijah). 

 

 KOLEDAR 
   

Rok za pošiljanje fotografij………..…...do 10.1.2021 

Žiriranje fotografij……………….….…...do 17.1.2021 

Obvestilo o rezultatih……………….…...do 24.1.2021 

Odprtje razstave………………………. 5.2.2021 ob 18.00 
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 RAZSTAVA IZBRANIH DEL 
  

Odprtje razstave in podelitev nagrad bosta v prostorih Mladinskega centra Jesenice 5.2.2021 ob 18. uri. 

 

Na odprtju razstave si boste lahko ogledali razstavo nagrajenih fotografije ter projekcijo sprejetih fotografij na natečaju.  

 

Poslane fotografije morajo biti avtorsko delo sodelujočega, za kar slednji prevzema polno odgovornost. Avtorske pravice 

ostanejo avtorjem. Organizator si pridržuje pravico da dela razstavi, objavi in kopira za potrebe natečaja. 

  

 KONTAKTI IN OBVEŠČANJE 
  

Mladinski center Jesenice  

Ulica Viktorja Kejžarja 22, Jesenice  

Tel: 04 5884 680 / 04 5884 681  

mcj@siol.net  

Nik Bertoncelj 

Vodja foto natečaja 

Tel: 070 333 969 

nik@foto-vidmar.si 

 

Informacije o poteku razstave (razpisni pogoji, prijavnica, obvestilo o izboru) bodo sproti objavljene na spletni strani 

https://www.mc-jesenice.si/ 
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