
Fotografski natečaj Julius Kugy 
Slike in čustva. Gore in narava. 
 
1. Tematika 
Občina Tržič, v sklopu tedna “Gore, Narava, Kultura brez meja” v okviru projekta Julius, 
prireja fotografski natečaj, posvečen Juliusu Kugyju, “Slike in čustva. Gore in narava”.  
 
2. Namen natečaja 
Pobuda namerava, s pomočjo komunikacijske moči fotografije in s širjenjem najlepših slik 
o dogodkih, povezanih s projektom Julius, spodbujati območje, raznolikosti naravnih lepot, 
zgodovinskih in kulturnih tradicij ter značilnosti gorskih, hribovitih in kraških območij, prav 
tako kot športnih aktivnosti, izletništva v naravi in alpinizma, s posebnim poudarkom na 
območja, ki so vključena v kooperacijski program Italija-Slovenija, in sicer pokrajine Trst, 
Gorica, Videm, Pordenone, Ravenna, statistične regije Slovenije: Goriška, Obalno-kraška 
Gorenjska, Osrednjeslovenska.  
 
3. Pogoji za sodelovanje 
Natečaja se lahko udeležijo vsi fotografski navdušenci. Izdelki so lahko kandidirani le s 
strani avtorja, ki jih jamči in ki ima vse pravice do izdelka, ki pa ne sme kršiti pravice tretjih 
oseb in nobenega zakona. S podpisom prijavnice avtor izjavlja in jamči, da je lastnik vseh 
moralnih pravic in lastnine (kot v opisu iz  8. odstavka Odgovornost). 
Za sodelovanje na natečaju izpolnite prijavnico, ki je na razpolago v Uradu za stike z 
javnostjo Občine Tržič in na spleni strani www.comune.monfalcone.go.it. 
 
4. Način sodelovanja 
Sodelovanje na natečaju je brezplačno. 
Vsak udeleženec lahko prijavi največ tri izdelke in označi za vsakega naslov in opis, kraj 
in leto izvedbe. 
Fotografije morajo biti oddane izključno v digitalnem formatu JPEG z razsežnostjo 
vsaj 20x30 cm do ločljivosti 300 dpi (enakovredno najmanj 3543x2362 točk na 
72 dpi). 
Datoteke so lahko posledica digitalne obdelave, kot so popravki svetlosti, kontrasta ali 
izpostavljenosti, vključno s fotomontažami, pod pogojem, da so vsi elementi, ki jih 
uporablja avtor, delo avtorja samega. 
Dostava materiala se lahko izvede po elektronski pošti na naslov 
europa@comune.monfalcone.go.it ali na digitalnem formatu, ročno ali po priporočeni pošti,  
na naslov Urad za stike z javnostjo, ul. S. Ambrogio 12, 34074 Tržič. V vsakem primeru je 
treba predložiti vse informacije, zahtevane v prijavnici.  
 
5. Roki za oddajo fotografij 
Izdelki morajo biti predloženi,  skupaj s prijavnico, Občini Tržič najkasneje 
do 9. avgusta 2012, poslani po elektronski pošti na europa@comune.monfalcone.go.it ali 
ročno dostavljeni v naših uradih od ponedeljka do petka 9-12.  
Vsako morebitno podaljšanje roka bo objavljeno na spletni strani 
www.comune.monfalcone.go.it. 
Izdelki,  predloženi po izteku roka (razen pri podaljšanju roka) ali na nepravilen način, ne  
bodo upoštevani. 
 
6. Nagrade 
Nagrajene bodo tri fotografije, na barve ali v črno-beli tehniki, 



1. nagrada Julius Kugy: 200 evrov bonusa za nakupe v trgovini, specializirani za 
fotografijo in elektroniko 
2. nagrada Julius Kugy: 100 evrov bonusa za nakupe v trgovini, specializirani za 
fotografijo in elektroniko 
3. nagrada Julius Kugy za mlade tekmovalce pod 20 let: 100 evrov bonusa za nakupe v 
trgovini, specializirani za fotografijo in elektroniko 
Poleg treh nagrajenih fotografij, bo žirija izbrala še 24 fotografij, ki bodo ocenjene kot 
pomembne, in ki bodo razstavljene od 31. avgusta do 9. septembra v Razstavni 
Galeriji na Trgu Cavour v Tržiču. Avtorjem teh 24 fotografij bo podeljeno potrdilo 
za zasluge. Razstava bo potujočega značaja in bo na razpolago drugim občinam, ki so  
partnerji projekta (Mestna občina Ljubljana, Jesenice, Postojna, Codroipo, Ampezzo in 
Brisighella). 
Občina Tržič po izdala in brezplačno radeljevala, poleg tega, promocijski katalog 
ozemlja, v katerem bo objavila vseh 36 fotografij s kratkim opisom  
avtorjev. 
Izdelke bodo lahko organizatorji natečaja uporabljali brezplačno za 
spodbujati lastne pobude. V tem primeru bo vedno navedeno ime avtorja, ki 
se zaveže, da bo Občini Tržič podelil pravice za neizključno uporabo. 
Sodelujoči izdelki bodo objavljeni na spletni strani projekta Julius in za  
oblikovanje komunikacijskega materiala in razširjanja projekta. 
 
7. Nagrajevanje 
Nagrajevanje bo potekalo v četrtek,  6. septembra ob 19.00. v prostorih Razstavne 
Galerije na Trgu Cavour v  Tržiču. Zaželjena je prisotnost udeležencev natečaja na 
nagrajevanu.  
 
8. Odgovornosti 
Prejete fotografije ne bodo vrnjene in se smatrajo brezplačno podeljene s strani avtorjev  
Občini Tržič, organizatorju dogodka. 
Vsak avtor dovoljuje reprodukcijo fotografij v institucijonalne namene ustanove in dovoljuje 
objavo. 
Prav tako avtorji olajšujejo Občino Tržič vseh morebitnih trenutnih in bodočih stroškov, in 
zajamčijo, da izdelki niso obremenjeni z nobenim zakonom.  
Avtor izdelkov je odgovoren za vsebino predloženih slik, in s tem postavlja Občino Tržič 
izven morebitnih posledic, vključno z zahtevo po moralnih in materialnih odškodninah. 
Pošiljanje fotografij s strani udeležencev tekmovanja predpostavlja, da imajo ti avtorske 
pravice in sprostitev v primeru, ko so prepoznavno prikazani ljudje. 
Na podlagi navedenega, Občina Tržič ne more biti odgovorna za spore v zvezi z 
avtorstvom slik ali za katerikoli druge posledice, vezane na slike, ki so predmet 
fotografskega natečaja.   
O avtorjih izbranih del za razstavo in katalog in o zmagovalcih  bodo objavljeni ime, 
priimek in kraj stalnega prebivališča. 
Osebni podatki, potrebni za izpolnjevanje prijavnega obrazca, bodo obravnavani 
v skladu z zakonom o zasebnosti. 
 
9. Ocenjevalna komisija 
Ocenjevalno komisijo bodo sestavljali: 
- Paola Benes, Predsednica ocenjevalne komisije (odbornica za Kulturo Občine Tržič); 
- Lucio Gregoretti (odgovorni za Urad za stike z javnostjo in za mednarodne odnose 
Občine Tržič); 
- Erik Švab (alpinist, pisatelj, direktor Las Kras); 



- Luciano Santin (novinar, esejist, alpinist); 
- Saverio D’Eredità (alpinist, pisatelj, project manager Informest) 
Odločitev ocenjevalne komisije je dokončna.  
 
10. Sprejem pravilnika 
Sodelovanje na fotografskem natečaju "Slike in čustva. Gore in narava” predpostavlja 
popolni sprejem sledečega razpisa.  
 
Organizacijski sekteriat/informacije: 
Debora Trevisan: debora.trevisan@comune.monfalcone.go.it 
Rada Orescanin: rada.orescanin@comune.monfalcone.go.it 


