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RAZPISUJE 

PREGLEDNO KLUBSKO LETNO RAZSTAVO 
DIGITALNIH FOTOGRAFIJ ZA LETO 2022 

 

 

                                                                               Foto: Katja Bidovec 

V DVOJE JE ŽIVLJENJE LAŽJE IN LEPŠE 
 
Precej pozabljeni čudež slovenskega jezika bi želeli uporabiti tudi kot motiv za fotografijo…Dvojinski 
samostalniki nas spremljajo v vsakodnevnem življenju: roke, oči, čevlji, nogavice…  dva predmeta pri 
zajtrku, mleko in kruh,  dva človeka – ne ljudje, Janko in Metka… in še bi lahko naštevali. Dajte domišljiji 
svojo pot. 
Slovenščina je eden redkih jezikov, ki je ohranil dvojino, prikažimo in obogatimo jo še s fotografijo. 

 
Pogoji sodelovanja: 

1. Na razpisu lahko sodelujejo članice in člani kluba Mavrica 

2. Tema A:         DVOJINA  (ČB ali B) 
      Tema B:       PROSTA   (ČB ali B) 
 
3. Sodeluje se lahko z digitalnimi fotografijami novejših datumov in sicer s po petimi fotografijami 

na posamezno temo s črno-belimi ali barvnimi fotografijami. 
 

4. Priprava fotografij: 
a. Označevanje fotografij: 

- tema 
- številka fotografije 



 

                                                                               
- ime in priimek avtorja 
- naslov fotografije 
PRIMER: A1-ime_priimek-naslov fotografije 

b. Digitalne fotografije – črno-bele ali barvne fotografije v formatu JPG. Velikost del je omejena 
na  daljša stranica  2000 x 1620 pix 300 dpi  velikosti do 2Mb. Izbrane fotografije bodo 
izdelane za razstavo v KD Radomlje v dimenziji 40 x 30 cm. 

c. Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpisu, bodo izločene. 
5. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, novejšega datuma, za kar  

avtor prevzema vso odgovornost. 
6. Za sodelovanje se je možno prijaviti na dva načina: 

a. Digitalne fotografije pošljete skupaj s prijavnico  e-naslov: binca.mavrica@gmail.com 
b. Prinesete na klubski sestanek 

7. Žirija 
Vsa prispela dela, ki bodo zadoščala razpisu, bo ocenjevala žirija v zasedbi: 
- dr. Lado Kutnar, EFIAP,  F1 FZS, predsednik 
- Toni Iglič, F1 FZS, član 
- Karol Steiner, član 

8. Koledar razstave: 
- Rok za oddajo                                                       8. november 2022 
- Ocenjevanje /izbor fotografij                           15. november 2022 
- Obvestilo o rezultatih                                         18. november 2022 
- Razstava                                                                28. november 2022 

 
Razstavo je z denarno podporo omogočila Občina Domžale.   
 
 
 

                                                                                                                     FKVK Mavrica: 
                                                                                                                     Karol Steiner, v.d. predsednik 
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PRIJAVNICA 

ZA PREGLEDNO KLUBSKO LETNO RAZSTAVO 

DIGITALNIH FOTOGRAFIJ ZA LETO 2022 

Ime in priimek  
Fotografski naziv  

E-pošta  

Telefon  
TEMA – DVOJINA  

Št. fotografije Naslov fotografije 
A1  

A2  
A3  

A4  

A5  
TEMA - PROSTA  

Št. fotografije Naslov fotografije 
B1  

B2  

B3  
B4  

B5  
 

 

 

Datum:                                                                                                     Podpis avtorja: 

___________________________                                                    ________________________            

 
 



 

                                                                               
 
 


