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Zasavska turistična organizacija d.o.o. (ZaTO) razpisuje 

fotografski natečaj 

 

KRASNO ZASAVSKO 

PODEŽELJE 

 

ki se ga lahko udeležijo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi, 

državljani Republike Slovenije 

 

 

 

Zagorje ob Savi, april 2014 
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1. Tema natečaja 

Tema natečaja je zasavsko podeželje, njegove lepote, značilnosti in posebnosti. Motiv 

fotografij so tako lahko krajine, naselja, objekti, ljudje, rekreacija, naravna in kulturna 

dediščina, kmečka opravila, rastline, živali in podobno.  

Organizator natečaja želi z njim pridobiti fotografije, ki jih bo uporabljal za oglaševanje 

zasavskega podeželja in turističnih proizvodov V 3 krasne. Zato iščemo atraktivne, zanimive, 

sveže fotografije z dobrimi idejami, motivi, barvami, svetlobo. 

 

2. Pravila natečaja 

Vsak avtor lahko pošlje največ pet barvnih digitalnih fotografij.  

Pogoj za sodelovanje je izpolnjena prijava, s katero sodelujoči sprejemajo pravila natečaja in 

potrjujejo, da so avtorji poslanih fotografij. V primeru portretov avtorji potrjujejo, da 

portretiranci soglašajo z uporabo fotografij za namene natečaja. 

Avtorji nagrajenih fotografij se zavezujejo za podpis pogodbe o prenosu materialnih avtorskih 

pravic, vsi sodelujoči soglašajo, da so izbrane fotografije predstavljene na razstavi ob 

zaključku natečaja. 

 

3. Velikost, označevanje in pošiljanje fotografij 

Velikost fotografije mora biti prilagojena iztisu do formata 45 x 30 cm in v ločljivosti 300 dpi, 

zapis mora biti v obliki .jpg ali .jpeg. Ob standardnih formatih so dovoljene kvadratne in 

panoramske izvedenke. 

Dovoljeni posegi so manjše korekcije barv in kontrasta, potemnitve, posvetlitve, izrezi, 

zmerni HDR in podobno. Fotografije, ki ne prikazujejo dejanskega stanja (odvzemanje, 

dodajanje, kolaži in podobno), bodo izločene. 

Fotografije morajo biti poimenovane na naslednji način: ime in priimek avtorja-motiv in 

zaporedna številka (na primer: AndrejNovak-Kum02.jpg). 

Fotografije sprejemamo samo po elektronski pošti na naslov: info@v3krasne.si. 

 

mailto:info@v3krasne.si
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4. Koledar 

Sprejem fotografij:   do vključno 05. 05. 2014 

Ocenjevanje:   do 09. 05. 2014 

Objava rezultatov (www.v3krasne.si):   13. 05. 2014  

Razstava izbranih fotografij (galerija Mat Kultra):  16. 05. 2014   

 

 

5. Ocenjevanje fotografij 

Prispele fotografije bo ocenila posebna žirija, ki bo upoštevala motivno in tehnično kakovost 

slike ter predvsem možnosti za uporabo v oglaševanju zasavskega podeželja.  

Žirijo bodo sestavljali predstavnik razpisovalca, fotograf in oblikovalec. 

Žirija ni dolžna pojasnjevati svojih odločitev, njena odločitev pa je dokončna. 

 

6. Nagrade 

Organizator bo izbrane fotografije nagradil z naslednjimi odkupnimi nagradami v neto 

vrednosti: 

1. nagrada   – 100 € 

2. nagrada   –   75 € 

3. nagrada   –   50 € 

sedem odkupnih nagrad   po 30 € 

Organizator si pridržuje pravico, da zniža število nagrad, če bo premalo prispelih fotografij 

zadovoljevalo postavljene cilje. Prav tako lahko v nasprotnem primeru poveča število 

odkupnih nagrad. 

Prijavitelj se zavezuje, da bo izbrane fotografije ponudil organizatorju v odkup pod 

navedenimi pogoji. 

 

 

 

http://www.v3krasne.si/
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7. Objavljanje fotografij 

Udeleženci fotografskega natečaja se strinjajo, da organizator natečaja brez posebnega 

nadomestila natisne izbrane fotografije za razstavo ob zaključku natečaja. 

Avtorji odkupljenih fotografij se strinjajo, da organizator uporablja njihove fotografije za 

namene oglaševanja zasavskega podeželja in zasavske turistične ponudbe. 

Organizator natečaja se zavezuje, da bo v primeru objav navajal ime avtorja fotografije, če 

bodo to dopuščale tehnične možnosti in pravila mesta objavljanja. V primeru manjših posegov 

v fotografije (spreminjanje formata, barvno izenačevanje in podobno) bo ravnal z dolžno 

skrbnostjo, v primeru večjih posegov pa se bo posvetoval z avtorjem. 

  

8. Organizacijski okvir 

Fotografski natečaj izvaja ZaTO na podlagi pooblastila Regionalnega centra za razvoj d.o.o., 

ki je izvajalec projekta Vse drugačne – vse krasne (na kmete v Zasavje). 

Natečaj je del aktivnosti v okviru omenjenega projekta, ki je sofinanciran v okviru predmeta 

javnega poziva za nabor projektnih predlogov v letu 2012, ki predstavljajo izvajanje lokalne 

razvojne strategije LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje v okviru Pobude LEADER (4. 

os Evropskega sklada za razvoj podeželja 2007-2013) za območje občin Zagorje ob Savi, 

Trbovlje in Hrastnik. 
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Obrazec št. 1 

 

 

PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE NA FOTOGRAFSKEM NATEČAJU 

KRASNO ZASAVSKO PODEŽELJE  
 

 

Ime in priimek: ______________________________________ 

 

Naslov:             ______________________________________ 

 

Telefon:            ______________________________________ 

 

E-pošta:            ______________________________________ 

 

 

 

Na natečaju sodelujem z naslednjimi fotografijami (vpišite isto ime, kakor ste imenovali 

poslane datoteke): 

 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

5. ________________________________________________ 

 

Podpisani se strinjam s pravili natečaja. Izjavljam, da so poslane fotografije moje avtorsko 

delo in da imam (v primeru portretov) soglasje portretiranca za objavo fotografije. 

 

 

 

 

 

__________________________________   _____________________ 

(kraj in datum)      (podpis) 
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Obrazec št. 2 

  

 

POGODBA O PRENOSU MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC  
 

Naročnik: Regionalni center za razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi,  
davčna številka: SI88960978 
 
in  
 
avtor: 
  (ime in priimek, naslov) 

 
                    
(davčna številka)    (EMŠO)     (številka računa, banka) 

 
 
sklepata naslednjo 
 

 
POGODBO ZA ODKUP FOTOGRAFIJ V OKVIRU PROJEKTA VSE DRUGAČNE  - 

VSE KRASNE (NA KMETE V ZASAVJE)  
 

 
1. člen (uvodna ugotovitev) 

 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da ima delo po tej pogodbi vse znake avtorskega dela 
po določilih Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP). 
 
Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da bo storitev izvedena v okviru projekta Vse 
drugačne – vse krasne (na kmete v Zasavje), ki se izvaja v okviru Javnega poziva za 
oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije LAS 
Društvo za razvoj podeželja Zasavje na območju občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in 
Hrastnik. 
 
 
 

2. člen (predmet pogodbe) 
 

Pogodbeni stranki se dogovorita za izključni prenos materialnih pravic za avtorsko 
delo, ki obsega izbrano fotografijo/izbrane fotografije. Avtor se zaveže, da bo 
fotografije, ki so predmet pogodbe, dostavil v dogovorjenem roku in zahtevani 
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kakovosti. Fotografije bo dostavil v elektronski obliki na enem od splošno 
uporabljanih nosilcev in v dogovorjenem formatu. 
Naročnik se obveže, da bo morebitne večje posege v fotografije, kot so izrezi, 
grafični dodatki, risbe in podobni elementi na površini fotografije, opravljal v soglasju 
z avtorjem, pri čemer ne odgovarja za odstopanja, ki se lahko pojavijo pri tisku.  
Naročnik se obveže, da bo avtorjevo delo podpisoval z njegovim imenom, če bodo to 
dopuščale tehnične možnosti in pravila mesta objavljanja. 
 
 
 

3. člen (cena) 
 

Za uporabo pravic iz te pogodbe pripada avtorju denarno nadomestilo v neto znesku  

xxx € (z besedo: yyy), ki ga je naročnik dolžan nakazati na avtorjev račun najkasneje 
1 mesec po objavi rezultatov. 
Naročnik bo plačal tudi akontacijo dohodnine. 
 

4. člen  
 

Avtor  JE / NI zavezanec za DDV.   
 

5. člen 
 

Za razlago določil, ki v pogodbi niso posebej opredeljena, se smiselno uporablja 
ZASP. 
 

6. člen 
 

Pogodbeni stranski se sporazumeta, da bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo 
reševali po mirni poti, v kolikor pa to ne bi bilo mogoče, je za reševanje pristojno 
Okrožno sodišče v Trbovljah. 
 

7. člen 
 

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih in velja od podpisa. 
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Zagorje ob Savi, 
   
 
       Avtor:  

 
 
____________________________ 

       (ime in priimek, podpis) 

 
 
       Naročnik:  

Tomo Garantini, direktor 
      
       ____________________________ 
       (ime in priimek, podpis) 

 
 


