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                     Nagradni fotografski natečaj 

                        »Čudoviti svet živali« 

 

Živali so čudoviti prijatelji – 
nič ne sprašujejo, nič ne kritizirajo. 
Živali govorijo, toda samo s tistimi,  
ki jih znajo poslušati. 

 

Živali so eno izmed petih kraljestev živih bitij. Čeprav so nastale kot zadnje od kraljestev, so 
zdaj prevladujoča oblika življenja na Zemlji. Z njimi si delimo planet in sobivamo. 

Imamo svetovni dan živali, ki se je zgodil prvič 24. marca 1925 v Berlinu, na pobudo kinologa 
Heinricha Zimmermanna. Že tedaj je bil njegov namen med ljudi širiti zavedanje in 
osveščanje o tem, kako pomembno je dobro počutje žival in kako zelo so živali pomembne v 
našem življenju, ker niso tu samo za nas, pač pa poleg nas. 

 

Vsebina natečaja 

Postavljeni ste pred izziv skozi objektiv poiskati zanimivo žival, morda svojega hišnega 
ljubljenčka, domačo žival…, v zanimivih trenutkih in neobičajnih situacijah. 

 

Prijava 

Na natečaj se lahko prijavijo učenci s šol s prilagojenim programom. Omejitve števila prijav 
na šolo ni. Prijavite se v prijavnem sistemu ZOTKiS, ki je dosegljiv na spletni strani 
www.zotks.si od 15. decembra 2022 dalje. 

 

Izdelki 

Obseg: 

Skupaj najmanj 4 in največ 8 fotografij vsakega avtorja in sicer:  

- 4 do 8 posnetkov na temo "Čudoviti svet živali" 

Format: 

- vse fotografije morajo biti  v zapisu JPG, lahko so Č/B ali pa barvne 

Poimenovanje datotek:  prvi dve črki imena_in priimka_ ##.jpg 

## je številka slike (primer: Ja_No_01)  
                 tako se vpiše Janez  Novak 

Način oddaje: vsi prijavljeni bodo po 20. januarju prejeli na svoj elektronski 
naslov natančna navodila o lokaciji in načinu oddaje fotografij 
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NEKAJ NASVETOV 

1. Bodite kreativni in se poskušajte izogniti banalnim in že stokrat videnim fotografijam. 

2. Pazite na osvetlitev (od kod prihaja; koliko izvorov svetlobe; ali je naravna ali umetna ali 
oboje...) 

3. Osredotočite se na tisto, kar je v vaši fotografiji pomembno. Kar ne koristi vaši zgodbi 
odrežite stran. 

4. Dovoljena  - ne pa tudi nujna - je raba vseh fotografskih sredstev (sita oz. filtri, makro 
objektivi, predleče ...; računalniška obdelava fotografij) 

5. Vseeno ne pretiravajte s filtri in efekti.   

6. Pazite tudi na estetski/likovni moment, ne samo na vsebino.. 

7. Ne pozabite na ozadje, ki lahko dopolni ali pa razbije sporočilo.. 

8. Pri izbiri kolekcije pazite, da bo pomensko in vizualno zaokrožena, ter da kaže vaš odnos 
do fotografije. 

Rok prijave in oddaje izdelkov 

Prijava za natečaj bo odprta do 20. januarja 2023. Izdelke je potrebno oddati do 10. februarja 
2023. 

Lokacijo oddaje fotografij, bodo vsi prijavljeni prejeli po zaključku prijav na svoj naslov. 

Nagrade 

Najboljše tri bomo nagradili in povabili na državno tekmovanje računalništva v Škofjo Loko, 
kjer bomo pripravili tudi razstavo vseh fotografij. 

 

  


