
   

  

 

Fotografski natečaj »Podnebna pot«  #podnebnapot 

Termin:  začetek 15.2.2018, zaključek 1.5.2018 ob 24.00  

Nosilec/organizator: Institut »Jožef Stefan,« Center za energetsko učinkovitost 

Kontaktna oseba: Katarina Trstenjak, katarina.trstenjak@ijs.si 

Razpis teme/tehnike 

- Fotografije na temo podnebnih sprememb natančneje (podnebnih akcij) v poljubni 

tehniki 

- Fotografski natečaj je tematski: tema so podnebne spremembe oziroma dejavnosti 

za boj s podnebnimi spremembami, učinki dosedanjih tovrstnih dejanj, njihove 

sinergije in kaj vse še lahko storimo (priložnosti) za zmanjševanje vplivov na okolje.  

- Primeri (zaželenih) vsebin so naslednji: energijsko varčen življenjski slog (npr. 

zamenjava naprav z energetsko manj potratnimi), okolju in naravi prijazna javna 

osvetlitev, uporaba trajnostnih načinov prevoza, hibridna/električna vozila, ponovna 

uporaba izdelkov, ločevanje odpadkov, sončna in vetrna energija kot čista 

energetska vira prihodnosti, ravnovesje med neokrnjeno naravo in človekovim 

vplivom nanjo, lokalna prehranska samooskrba, ekološko kmetijstvo, gozd – pljuča 

našega planeta, kolesarska infrastruktura, energetska prenova stavb (na primer 

zamenjava fasade, oken), zamenjava fosilnih goriv za ogrevanje v domovih 

(toplotne črpalke, lesna biomasa, bioplin…), izobraževanje ali informiranje o 

podnebnih spremembah, nove – okolju prijazne tehnologije …  

- Fotografije so lahko poljubno digitalno/analogno obdelane, vendar mora biti to jasno 

označeno oziroma napisano  (na primer: photo stacking/skladanje fotografij, HDR, 

panorama, kloniranje, montaža več fotografij v eno) 

- Prijava na natečaj se opravi z oddajo fotografij preko (1) elektronskega naslova: 

natecaj@podnebnapot2050.si ali preko (2) družabnega omrežja Instagram s 

ključnikom (hashtag)  #podnebnapot  

- Če bo fotografija uvrščena med nagrajene, mora biti na voljo v kakovosti vsaj 

72 dpi in 1500 pik po dolgi stranici, v JPEG formatu in velikosti datoteke med 

1,5 MB in 3 MB ali več. Avtorji lahko preko spletne strani www.podnebnapot2050.si 

in na omrežju Instagram objavijo fotografije v manjši resoluciji, vendar morajo v 

primeru, da je njihova fotografija med nagrajenimi oz. izbranimi za razstavo, 

zagotoviti zahtevano velikost datoteke. Ravno tako mora fotografija vsebovati meta 
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podatke (ti ne smejo biti izbrisani). Če fotografija ne bo ustrezala zgoraj navedeni 

specifikaciji, ne more biti nagrajena. Organizatorji si pridržujejo pravico, da se 

nagrada  v primeru premajhne kakovosti fotografije ne podeli in se, v takem primeru, 

prenese na avtorja, ki je uvrščen za nagrajencem. 

 

Nagradni sklad 

Glavna nagrada foto natečaja Podnebna pot je zložljivo električno kolo S-BIKES F50e 

(vrednost 1299 evrov), druga nagrada je skiro Kettler, Zero 8, (vrednost 119,90 in tretja 

nagrada long board  Hudora, Solana (vrednost 109,90 evrov). 

Poleg nagrajenih fotografij bo izbranih še najmanj 10 fotografskih del za priložnostno 

razstavo. 

Pogoji in pravila za prijavo: 

- Prijavijo se lahko avtorji v starostni skupini od 15 do 29 let (rojeni med 1.1. 1989 in 

31.12.2003). ne glede na kraj ali državo stalnega prebivališča. 

- Prijavljeni avtorji lahko delujejo samostojno ali v okviru šol, društev, zavodov, vendar 

se morajo na natečaj prijaviti kot posamezniki. 

- Prijavijo se lahko ljubiteljski ali profesionalni fotografi/fotografinje, ki želijo sodelovati 

s fotografskim delom v obsegu in kakovosti v skladu s pogoji natečaja. 

- Fotografije morajo biti brez okraskov (podpisi, besedila, okvirji …) 

- Vsak avtor/avtorica lahko sodeluje z največ tremi (3) fotografijami. 

- Nagradni foto natečaj bo potekal na spletu in sicer preko spletne strani 

www.podnebnapot2050.si in na Instagram profilu Podnebna pot 2050, s ključnikom 

#podnebnapot 

- Avtorji, ki bodo sodelovali preko družabnega omrežja Instagram, morajo imeti 

aktiven in javno dostopen profil. 

- V foto natečaju sodelujejo vsi, ki bodo v obdobju od 29.1.2018 do vključno 1.5.2018 

na svojem javno dostopnem Instagram profilu na novo objavili avtorsko fotografijo, ki 

je opremljena s ključno besedo oz. oznako #podnebnapot ali v istem obdobju 

fotografije naložili preko vmesnika na spletni strani www.podnebnapot2050.si. 

- Vsaka prijavljena fotografija mora vsebovati kratek opis fotografije (do dvajset 

besed.) 

- Smatra se, da je s pravili natečaja seznanjen vsak udeleženec nagradnega natečaja 

in da sprejema pogoje  in pravila za sodelovanje v nagradnem natečaju Podnebna 

pot.   



   

  

 

- V natečaju ni dovoljeno sodelovati zaposlenim na Institutu »Jožef Stefan«, z izjemo 

mladih raziskovalcev, na natečaju tudi ne smejo sodelovati ožji družinski člani 

zaposlenih na Centru za energetsko učinkovitost IJS in vodstva IJS. 

- Objava mora ustrezati navodilom objavljenim na spletni strani projekta 

www.podnebnapot2050.si, v nasprotnem primeru se fotografijo izloči iz natečaja. 

- Udeleženec nagradnega natečaja jamči, da so fotografije njegova avtorska 

stvaritev, da na njih ne obstajajo pravice tretjih oseb in da z njimi niso kršene 

katerekoli druge pravice.  

- Poslana dela ne smejo biti predhodno nagrajena v katerem koli drugem 

fotografskem natečaju.  

- Udeleženci s svojim sodelovanjem obdržijo avtorske pravice. Organizator ima 

pravico do objav v namene projekta. Organizator lahko poslane fotografije uporablja 

za namene projekta LIFE Podnebna pot 20150 (spletna stran, poročila, promocijska 

gradiva …) v obdobju desetih (10) let.  

Ocenjevalna komisija in izbor:  

- Prijavljene fotografije bo pregledala in nagrajena dela izbrala tričlanska strokovna 

komisija v sestavi: prof. dr. Jadran Lenarčič – direktor Instituta »Jožef Stefan«, Arne 

Hodalič – fotograf in Katarina Trstenjak – predstavnica projekta LIFE Podnebna pot 

2050.  Izbor ne bo potekal javno. 

- Komisija bo izbrala do 20 fotografij, ki bodo nato razstavljene na tematski razstavi v 

okviru projekta Podnebna pot 2050. 

- Komisija lahko izbere/nagradi več fotografij enega avtorja, obenem si pridržuje 

pravico, da v primeru preslabe kakovosti prejetih fotografij, nagrad ne podeli in del 

ne razstavi. 

- Nagrajenci bodo nagrade prejeli na prireditvi v začetku junija 2018 oz. če to ne bo 

mogoče, po dogovoru z organizatorjem. 

- Izbrani nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko e-pošte. 

- Če bo izbran nagrajenec sodeloval preko omrežja Instagram, bo o nagradi 

obveščen s komentarjem pod objavljeno fotografijo, s ponovno objavljeno fotografijo 

na uradnem Instagram profilu LIFE Podnebna pot 2050, na kateri bo tudi označen 

ter s sporočilom preko Instagram profila. 

- Nagrajenci bodo znani v drugi polovici maja 2018 in objavljeni na spletni strani 

projekta LIFE Podnebna pot 2050 www.podnebnapot2050.si in tudi na Instagram 

profilu LIFE Podnebna pot 2050 

http://www.podnebnapot2050.si/
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- Nagrajenec mora zahtevane osebne podatke po elektronski pošti v roku petih 

delovnih dni. Če se izbrani nagrajenec ne odzove, pripada nagrada drugo 

uvrščenemu oz. naslednjemu izbranemu. 

- V primeru, da izbrana oseba ne izpolnjuje  pogojev za sodelovanje na tem 

natečaju, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost vsake obveznosti 

v zvezi s podelitvijo nagrade. 

 

 


