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Mednarodni fotografski nateèaj

Gozdovi, pe�poti in vode v Sloveniji
Fotografsko dru�tvo GRÈA Koèevje

Fotografsko dru�tvo Grèa Koèevje v sodelovanju z: Zavodom za gozdove Slovenije,  Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Komisijo za evropske pe�poti v Sloveniji, (Zavod za
gozdove Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Turistièna zveza Slovenije in Zveza gozdarskih
dru�tev) in s pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije �t. 007/2011, objavljajo:

Mednarodni fotografski nateèaj
OB MEDNARODNEM LETU GOZDOV 2011 IN EVROPOHODU 2011

Tema nateèaja: GOZDOVI, PE�POTI in VODE v Sloveniji
(Gozdovi in voda so pomembni za èloveka/zate! Gozdovi za ljudi!)

Slovenija ima 1. 221. 749 ha gozdov, kar predstavlja 60,26 % njene celotne povr�ine. Dele� gozdov se �e
vedno poveèuje. Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji se je izvajalo in se izvaja na naèelih trajnosti,
sonaravnosti, veènamenskosti gozdov ter naèrtnosti dela z njimi, ki zagotavljajo trajno ohranjanje gozdov
in vseh njegovih funkcij. Pridobivanje lesa in drugih gozdnih dobrin ter raba gozda morata biti skladna s
potenciali in kapacitetami gozdov, ki jih doloèa naravni razvoj gozdnih zdru�b. Temu so prilagojeni
gozdnogojitveni ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje naravne sestave gozdnih �ivljenjskih zdru�b in njihovo
biotsko raznovrstnost ter krepijo vsestransko odpornost gozdov in njihovo sposobnost uresnièevanja
proizvodnih, ekolo�kih in socialnih funkcij gozdov. Voda je element �ivljenja, ki ne pozna meja. Je pomlad
�ivljenja, hkrati pa prometna pot in vir energije. Je sreèa vsakega sprehajalca, na primer v obliki jezera,
reke, ledenika. Ljudje morajo z njo ravnati zavedno in jo za�èititi pred onesna�enjem. Voda je kljuènega
pomena za �ivljenje, a lahko zaradi klimatskih sprememb postane omejeno blago. Voda zaène svojo pot
v izvirih. Brez njih ni �ivljenja, ni kulture, ni zdravja. Prav tako kot voda so tudi gozdovi pomemben del na�ega
okolja in prispevajo k trajnostni oskrbi s surovinami. Gozdovi nudijo delo in zaslu�ek na pode�elju ter so tudi
prostor za oddih in do�ivljanje narave. Vsak lahko kaj stori za gozd in vodo/tudi ti lahko kaj stori� za gozd!

Na nateèaju, ki bo potekal v skladu s pravili Fotografske zveze Slovenije(FZS) �t. pokriviteljstva
007/2011, lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi, tako iz Slovenije kot iz tujine.
Vsak udele�enec lahko na nateèaju sodeluje z najveè �tirimi barvnimi ali èrnobelimi fotografijami
v digitalni obliki. Tema nateèaja je: GOZDOVI, PE�POTI in VODE.
Na nateèaj sprejemamo samo fotografije, ki so nastale v Sloveniji in se skladajo z razpisano
temo. Posamezen pojem iz razpisa lahko predstavite v celi �irini njegovega razumevanja, npr.
gozd niso samo drevesa in grmi ampak je tudi skupek najrazliènej�ih bitij in oblik. Pod temo gozd
sodijo oz. razumemo tudi �ivali, rastline, gobe, èloveka...
Z oddajo in potrditvijo prijave vsi udele�enci sprejemajo pravila razstave. Udele�enec mora biti
lastnik oddanih del. Z oddajo prijave avtor sogla�a in potrjuje, da lahko organizator razstave in
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, uporabita njegova dela za namene in
promocije ministrstva, objave v katalogu, projekcijah, na razstavah, èlankih, internetnih straneh
ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez plaèila avtorju. Avtorske pravice obdr�i avtor!
Digitalnih medijev in drugih poslanih materijalov ne bomo vraèali. Fotografije je potrebno skupaj
s prijavnico poslati v digitalni obliki v JPG, JPEG formatu na CD/DVD plo�èku ali na klubski email
naslov: info@fotodrustvogrca.si. Skupna velikost vseh �tirih fotografij naj ne presega 2 Mb.
Datoteke naj bodo v loèljivosti 1400 pik po dalj�i stranici. Vsako delo mora biti oznaèeno z
zaporedno �tevilko, nazivom dela ter priimkom in imenom avtorja ter lokacijo nastanka:
Primer: (1_naziv_ime_priimek_koèevska) Nagrajeni avtorji in avtorji fotografij, ki bodo izbrane
za razstavo, se obve�ejo, da po pozivu organizatorja za izdevo fotografij, ki bodo predstavljena
na razliènih razstavah, posredujejo datoteke primernih velikosti.

Dela na CD/DVD se po�ljejo na naslov:
FOTOGRAFSKO DRU�TVO GRÈA KOÈEVJE, RO�NA ULICA 39, 1330 KOÈEVJE,
s pripisom GOZDOVI, PE�POTI in VODE v Sloveniji.
preko internetne prijavnice: http://www.fotodrustvogrca.si/prijavnicagozd.html

ali na email: info@fotodrustvogrca.si
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NAGRADE
1. mesto: Zlata medalja FZS in vikend paket na Pokljuki, zagotavlja Zavod za gozdove Slovenije.
2. mesto: Srebrna medalja FZS in organizacija vo�nje s splavom, zagotavlja KTRC Radeèe.
3. mesto: Bronasta medalja FZS in organizacija vodenega pohoda po gozdnih poteh, zagotavlja
Zavod za gozdove Slovenije.
4.  6. mesto: Zlata, srebrna in bronasta medalja FD GRÈA Koèevje in
5 (pet) diplom FZS.

Organizatorji razstave bodo po zakljuèenem �iriranju izdelali dva kataloga, in sicer: katalog z
vsemi nagrajenimi in sprejetimi deli na zgo�èenki, ki ga prejmejo vsi udele�enci nateèaja in zelo
kvaliteten tiskan katalog z trdimi platnicami v katerem bodo predstavljene najuspe�nej�e
fotografije z nateèaja. Tega prejmejo udele�enci nateèaja, ki bodo plaèali pristojno 10�.

PRISTOJBINE NI  udele�enci prejmejo katalog z razstave na zgo�èenki
ali
PRISTOJBINA 10�  udele�enci, ki bodo plaèali pristojbino 10�, prejmejo tiskan katalog na
72. straneh z trdimi platnicami. Prisojbino lahko plaèate ali z gotovino ali na TRR dru�tva,
031131000000302 pri SKB Banki.

Stanko Lavriè  KMF FZS, EFIAP, PSA NS Diamond Star
Vinko Lavti�ar  EFIAP, PPSA, F1 FZS
Gregor Hutar  F1 FZS

Sprejem del: 21.04.2011
�iriranje: 23.04.2011
Obve�èanje: 05.05.2011
Po�iljanje katalogov  in nagrad se izvede takoj po osrednji prireditvi, oz. najkasneje do 31.05.2011.

Osrednja razstava bo v mesecu maju 2011 v  Gozdraskem in�titutu, Veèna pot 2 v Ljubljani.
Najbolj�a dela pa bodo razstavljena predvidoma �e:
� 1.10. 2011 na GEOSSu (Vaèe � Slivna pri Litiji)
� na spletnih straneh: http://www.fotodrustvogrca.si, http://www.letogozdov.si/,

http://www.zgs.gov.si/, http://eupoti.com/

Fotografsko dru�tvo GRÈA Koèevje

Zavod za gozdove Slovenije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komisija za evropske pe�poti v Sloveniji
(Zavod za gozdove Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Turistièna zveza Slovenije in Zveza gozdarskih dru�tev)

Fotografska zveza Slovenije �t. 007/2011
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Priimek  Surname *

Ime  Name *

Naslov � Address *

Po�tna �t.  ZIP *

Kraj  City *

Dr�ava  Country *

Foto klub � Photo Club

Fotografski naslov � Photographic distinctions

Email *

1

2

3

4

Datum  Date

PRIJAVNICA  Entry Form

*     Obvezna polja  Requierd

Fotografije  Photographs

Naslov fotografije najveè 25 znakov � Max 25 characters
Prosimo pi�ite èitljivo z velikimi èrkami  Please write capital letters ONLY
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