
 
 

vabi k sodelovanju na fotografskem in likovnem natečaju  

»Skupaj gradimo mostove« 

 

 

Vabimo vas, da s fotografijo ali/in likovnim izdelkom sodelujete na natečaju »Skupaj 
gradimo mostove«, ki ga razpisujemo v povezavi z geslom prihodnjega šolskega leta 
in zbornika Megaron.  

Žirija bo prejete fotografije in likovna dela ocenila in izbrala najboljše v kategoriji 
fotografija in v kategoriji likovni izdelki. Izbrani izdelki bodo razstavljeni ob izidu 
Megarona ob prazniku sv. Stanislava, nato pa bo razstava potovala po enotah. 
Zmagovalci natečaja bodo tudi nagrajeni. 

Interpretacija naslova je prosta, domišljija pa naj ne pozna meja.  

 

Kdo lahko sodeluje? 

Dijaki Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma (tudi letošnji 
maturantje), učenci Osnovne šole Alojzija Šuštarja (tudi letošnji devetošolci), otroci 
Vrtca Dobrega pastirja, študenti Študentskega doma Janeza F. Gnidovca, učenci 
Glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava.  



Pogoji sodelovanja 

Na natečaju lahko vsak avtor sodeluje z največ tremi fotografijami ali/in likovnimi 
izdelki. Avtorji poslanih fotografij in likovnih izdelkov soglašajo, da jih Zavod sv. 
Stanislava uporabi na razstavi, na spletni strani in družbenih omrežjih ter v 
promocijskih gradivih in publikacijah zavoda. Fotografije in likovni izdelki z moralno 
sporno ali protizakonito vsebino ne bodo sprejeti v natečaj. 

FOTOGRAFIJA: 

- Avtor vsako fotografijo posebej pošlje na naslov: fotonatecaj@liste-stanislav.si.  
- Vsako fotografijo je treba nasloviti in oddati v JPG formatu in resoluciji najmanj 

3264 x 2448 pikslov oz. 8 MP in največ 4920 x 3264 pikslov oz. 16 MP. 
- Poleg naslova naj poslano sporočilo vključuje tudi naslednje podatke: ime in 

priimek avtorja, enoto, elektronski naslov. 
- Fotografije so lahko barvne ali črno-bele, iz analognih ali digitalnih fotoaparatov. 

Ne smejo biti digitalno obdelane, dovoljeni so minimalni popravki (svetlost, 
belina, kontrast, ostrina), ki pa ne smejo spreminjati vsebine fotografije. 
 

LIKOVNI IZDELEK: 

- Avtor likovni izdelek/-ke pošlje na naslov Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 
Ljubljana Šentvid (s pripisom za likovni natečaj) ali jih osebno odda v tajništvu 
direktorja v času uradnih ur. 

- Dovoljene so vse likovne tehnike. Velikost formata naj ne presega velikosti 
risalnega lista.  

- Na hrbtni strani likovnega dela naj bodo zapisani naslednji podatki: naslov 
likovnega dela, ime in priimek avtorja, enota, (ime in priimek mentorja, če je 
izdelek nastal pod mentorstvom), elektronski naslov avtorja. 

 
Rok za oddajo prispevkov 

30. 9. 2019  

 

Ostali splošni pogoji razpisa 

- Fotografije in izdelki morajo biti oddani v zgoraj določenem roku in formatu. 
- Sodelujoči z oddajo fotografij ali/in izdelkov potrjujejo, da so avtorji le-teh. 
- Organizator natečaja ima pravico med natečajem spremeniti potek in pogoje, 

če ugotovi, da je to smiselno in primerno. 

 

 

  

 

Ljubljana, 11. 6. 2019 
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