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Foto natečaj organizira Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj. Pri temi hendikep in na 

sodeluje CIRIUS Kamnik – Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje*. 
 

1. Uvod – Ljubezen do drugačnosti 
Zanima nas razmišljanje o preprostem filozofskem spoznanju o naravi človeških bitij: ljudje 

so opremljeni z razumom. Iz tega jedrnega spoznanja sledita sklepa: ljudje se kot samostojna 

bitja upirajo vsemu, kar ni razumno. Ko se človek zave zgodovinskih okoliščin, v katerih živi, 

se zaveda tudi odtujenosti in nepravičnosti, ki morda vladata v okolju, v katerem živi, ali pa v 

okoljih, v katerih živijo drugi ljudje, njegovi sotrpini. 

 

Kako torej razmišljajo ljudje o lastnih identitetah v občestvih, v katerih prepoznavajo 

nepravičnosti, krivice, izkoriščanje in siceršnje nevidno sistemsko nasilje? Kako se zavedajo 

možnosti, da uresničujejo svoje potenciale, svoje resnične želje in interese? 

 

Zanimajo nas fotografski prispevki h kritični sociologiji, ki opisuje družbeno dominanco in 

instrumente, s katerimi se ljudje lotevajo emancipatoričnih bojev za svoje pravice. 

 

 

2. Pogoji sodelovanja 
Na natečaju lahko sodelujejo ljubiteljski in poklicni fotografi z vsega sveta. Fotografije morajo biti 

avtorsko delo sodelujočega. Vsak avtor lahko sodeluje s 4 fotografijami v vsaki temi.  

 

Avtorji soglašajo, da se njihove fotografije ali deli njihovih fotografij lahko brezplačno uporabi v 

katalogu razstave, za promocijo natečaja in za humanitarne akcije v zvezi z dejavnostjo pomoči 

ljudem s posebnimi potrebami. 
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Organizatorji natečaja ne prevzemajo nobene odgovornosti za nepravilno rabo ali kršenje avtorskih 

pravic tretjih oseb. Če avtor ne dovoljuje objave fotografij, jih lahko organizator izloči iz natečaja. 

 

Z oddajo slik ali datotek slik na salon pod pokroviteljstvom FIAP avtor/avtorica brez izjeme in 
brez ugovora soglaša z naslednjim: 

I. da lahko poslane fotografije FIAP z vsemi razpoložljivimi sredstvi preverja, če poslana 
dela ustrezajo FIAP-ovim pravilom in definicijam, ne glede na to ali avtor je ali ni član 
FIAP-a  

II. vsaka avtorjeva zavrnitev sodelovanja s FIAP ali vsaka zavrnitev pošiljanja 
originalnega fila kot je bil posnet ali napaka, ki bi ovirala uspešno preverjanje bo FIAP 
sankcioniral z objavo imena avtorja na listi fotografov, ki ne upoštevajo pravil FIAP. 

 

 

3. Fotografi s posebnimi potrebami 
Natečaj posebej spodbuja sodelovanje fotografov s posebnimi potrebami (invalidi, hendikepirani, 

osebe s posebnimi potrebami, ...). Fotografi s posebnimi potrebami naj to na prijavnici posebej 

označijo. S tem pridobijo možnost, da sodelujejo brezplačno in pridobijo možnosti za prejem 

dodatnih nagrad. 

 

 

4. Teme 
A) Hendikep (monokrom in barvne) 

B) Prosta (monokrom in barvne) 

 

Ko govorimo o hendikepu, mislimo predvsem na katero koli obliko človeške drugačnosti, pa naj bo 

telesna, duševna, duhovna ali eksistencialna, zaradi katere nekdo trpi, je izločen iz občestva, 

potisnjen na stran in ima občutek, da je neupravičeno postavljen v vlogo drugorazrednega 

državljana – seveda pa je zaradi drugačnosti tudi sprejet in potrjen. 

 

 

5. Fotografije 
Fotografije morajo biti v formatu JPG, daljša stranica naj meri 1280 pikslov (pokončna ali ležeča). 

Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 2 MB. fotografij morajo biti v angleščini ali v 

slovenščini. Avtorji lahko fotografije pošljejo prek spleta (navodila na http://fotodrustvo-

kranj.si/cirius) ali na CD-ju/DVD-ju na naslov Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj, SI – 4000 Kranj, 

p.p. 193. CD-jev/DVD-jev ne bomo vračali. 

 

Iste fotografije ni dovoljeno pošiljati v različne teme.  

 

 

6. Prijavnica 
Sodelujoči avtorji morajo izpolniti spletno prijavnico na http://fotodrustvo-kranj.si/cirius 

(priporočena možnost). Lahko pa jo avtorji natsnejo, izpolnijo in pošljejo prijavnico organizatorju, 

skupaj s CD-jem/DVD-jem. 

 

 

7. Poimenovanje datotek 
Imena datotek morajo biti sestavljena iz avtorjevega imena_priimka-naslova slike teme(A ali B) in 

zaporedne številke (1 do4) (primer: za 3. sliko na temo B avtorja Jona Smitha: John_Smith-Evening-

B3.jpg). Uporabljene so lahko le črke angleške abecede. 

 

 

8. Pristojbina 
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Cilj organizatorja razstave, Fotografskega društva Janez Puhar Kranj, je da sodeluje čim več 

fotografov s posebnimi potrebami in da ostali avtorji prispevajo čimveč kvalitetnih fotografij na 

temo »Hendikep«. Zato: 

• Za fotografe s posebnimi potrebami pristojbine ni, ne glede na to ali sodelujejo samo na 

temo prosto.  

• Pristojbine ni tudi za vse ostale avtorje, ki sodelujejo na temo »Hendikep« ali na obe temi. 

• Avtorji, ki sodelujejo samo na prosto temo, plačajo pristojbino 15€ organizatorju 

Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj na PayPal naslov : fee@fotodrustvo-kranj.si     

 

 

9. Obvestilo o žiriranju 
Vsi sodelujoči avtorji prejmejo obvestilo o žiriranju na svoj elektronski naslov. 

 

 

10. Katalog 
Vsi sodelujoči avtorji bodo prejeli kvaliteten tiskan katalog. Digitalni katalog bo na voljo na spletni 

strani organizatorja. 

 

 

11. Odgovornost organizatorja 
Organizator bo z deli ravnal pazljivo, ne prevzema pa odgovornosti za morebitne nepravilnosti pri 

dostavi pošiljk in katalogov. 

 

 

12. Žiranti 

• Jure Kravanja, MF FZS, EFIAP 

• Matej Peljhan, MF FZS, EFIAP  

• Vasja Doberlet, MF FZS, MFIAP, EFIAP/p, ESFIAP 

 

 

13. Nagrade 
Modra FIAP značka in zlata medalja Janez Puhar za najuspešnejšega avtorja  

Nagrada Tema A Tema B Dodatne nagrade za avtorje s 
posebnimi potrebami 

Zlata medalja FIAP ✓ ✓  

Zlata medalja FZS ✓ ✓  

Srebrna medalja FIAP ✓ ✓  

Srebrna medalja FZS ✓ ✓  

Bronasta medalja FIAP ✓ ✓  

Bronasta medalja FZS ✓ ✓  

6 FIAP Častnih trakov ✓ ✓  

Zlata medalja Janez Puhar   ✓ 2 temi 

Srebrna medalja Janez Puhar   ✓ 2 temi 

Bronasta medalja Janez Puhar   ✓ 2 temi 

4 posebne pohvala CIRIUS   ✓ 2 temi 

Dodatne nagrade, podeljene avtorjem s posebnimi potrebami ne štejejo za pridobivanje FIAP 

naslovov 

Vsak autor lahko v posamezni temi prejme le eno nagrado, Ista fotografija lahko prejme samo eno 

nagrado 

 

 

14. Koledar natečaja 

• Sprejem del:    31.okt.2017 

• Žiriranje:    4. nov. 2017 
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• Obvestilo o žiriranju:  12.nov.2017 

• Odprtje razstave:  3. dec. 2017 

• Pošiljanje katalogov in nagrad: 15. jan 2018 

 

 

15. Naslov za pošiljanje 
Oddaja fotografij je možna ali na spletni naslov http://fotodrustvo-kranj.si/cirius (najprimernejše) 

ali pa po pošti na naslov Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj, p.p. 193, SI – 4000 Kranj 

 

 

16. Organizacijski odbor 
Vasja Doberlet, Matej Peljhan, Boštjan Snoj, Dušan Rutar 

 

 

17. Častna predsednika 

• Marjan Šarec, župan Občine Kamnik 

• Goran Pavlič, direktor CIRIUS Kamnik 

 

 

 

 

*CIRIUS Kamnik sodeluje v okviru projektov Strokovni center za gibalno ovirane in Socialna 

vključenost v lokalno okolje, ki se sofinancirata s pomočjo Republike Slovenije in Evropske 

unije iz Evropskega socialnega sklada.  
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LJUBEZEN DO DRUGAČNOSTI – PRIJAVNICA 
 

V primeru, da ne morete uporabiti spletne prijavnice na naslovu http://fotodrustvo-kranj.si/cirius 

(priporočena možnost), lahko pošljete tiskano natisnjeno različico skupaj s CD-jem/DVD-jem na 

nslov organizatorja (točka 15). Naslovi fotografij naj bodo ali v slovenščini ali v angleščini. Datoteke 

na zgoščenki morajo biti poimenovane skladno s pravili zapisanimi v točki 7. 

 

PRIJAVNICO IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI  

 

Ime  
Priimek  
Naslov  

Poštna številka  
Kraj  

Država  
Elektronski naslov  

Naziv (FZS, FIAP)  
Foto klub/izobraževalna ustanova  

Fotograf s posebnimi potrebami ⃝ Da       ⃝ Ne 
 

 

Tema A: Hendikepirani (monokromna ali barvna) 

A1  

A2  

A3  

A4  
 

Tema B: Prosta (monokromna ali barvna) 

B1  

B2  

B3  

B4  
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