
Pogoji fotografskega natečaja Lepote mojega kraja 

Dragi učenci in učenke od 5. do 9. razreda! 

Vabimo vas, da sodelujete na fotografskem natečaju Lepote mojega kraja, 

ki ga razpisuje Osnovna šola Brusnice.  

Pokaži nam svoj pogled na tvoj domači kraj in fotografske sposobnosti. 

 

Natečaj poteka od 19. 12. 2022 do 31. 1. 2023. 

Na natečaju sodeluješ tako, da upoštevaš 5 enostavnih korakov: 

1. Natančno preberi pogoje sodelovanja. 

2. Za sodelovanje na natečaju se prijavi preko elektronske pošte, ki 

jo pošlješ učiteljici Barbari Gajski barbara.gajski@os-brusnice.si 

3. Pošlji največ pet fotografij. 

4. Poskrbi, da na fotografiji ni oseb. 

5. Na kratko pri vsaki fotografiji pojasni, zakaj si se odločil ravno za 

to fotografijo in kaj te je pri njej pritegnilo. 

Upoštevaj, da iščemo fotografije, ki predstavljajo lepote tvojega kraja.  

Kategorije natečaja 

✓ naravna in kulturna krajina ter življenjski prostori (polja, travniki, 

gozdovi, sadovnjaki, vinogradi, ...) v tvojem domačem kraju 

✓ tipična kulturna krajina podeželja, značilni krajinski vzorci, ki gradijo 

prepoznavnost našega kraja (odprta in poseljena krajina)  

Objava fotografij 

Izbrane fotografije bodo razstavljene v šolski avli ob prireditvi Rastoča 

knjiga OŠ Brusnice. Krasile pa bodo tudi spletno galerijo, ki si jo boste 

lahko ogledali na spletni strani šole. 

 Izbor nagrajencev 

Šolska komisija, bo izbrala pet zmagovalnih fotografij, to je vizualno najbolj 

izvirne in ustvarjalne prispevke. Ti bodo tudi nagrajeni. 

1. nagrada: Sodelovanje pri razvijanju fotografij v fotografskem studiu Foto 

Asja 
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2. in 3. nagrada: Knjižne nagrade 

 

 Kaj še moraš vedeti ... 

Bodi izviren/izvirna. Biti moraš edini avtor in imetnik avtorske pravice za 

poslano fotografijo/fotografije.  

Ne pretiravaj z urejanjem. Dovoljene spremembe so osnovno obrezovanje 

in barvni popravki. Ne uporabljaj posebnih učinkov, računalniško 

ustvarjenih slik in drugih večjih posegov. 

Ravnaj previdno. Ne ogrožaj sebe ali drugih, ko fotografiraš. 

Udeleženec/udeleženka z oddajo fotografije za natečaj potrdi, da sprejema 

in soglaša z vsemi pravili in pogoji natečaja. 

 


