
 

 

Fotografski natečaj Gimnazije Škofja 
Loka 

Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2022 

UMETNOST, OKOLJE IN ČLOVEK 
 

V zadnjem tednu maja (23. do 29. maj) letos poteka tretje leto Tedna umetnosti v šoli in vrtcu. 
Za dijake Gimnazije Škofja Loka ob tej priložnosti pripravljamo fotografski natečaj, s katerim 
spodbujamo opazovanje nenavadnih, posebnih ali kako drugače zanimivih arhitekturnih 
detajlov Škofje Loke – umetnost v okolju šole, ki jo posamezniki na vsakdanjih poteh pogosto 
spregledamo. Naj jih ujamejo objektivi vaših fotoaparatov.  

Najboljše fotografije natečaja bodo nagrajene. Iz prispelih fotografij bomo 1. junija 2022 
pripravili razstavo v avli šole.  

Veselimo se vaših pogledov na Škofjo Loko.  

 

Mateja Močnik, prof.  

  



RAZPISNI POGOJI 

1. Organizator Gimnazija Škofja Loka 
2. Kontakt mateja.mocnik@gimnazija-skofjaloka.si 
3. Koledar razpisa 

Sprejem fotografij do:  28. 5. 2022 do 24. ure 
Žiriranje:  29. 5. 2022 
Objava rezultatov:  30. 5. 2022 
Otvoritev razstave:  1. 6. 2022 

4. Žirija 
Mateja Močnik, prof., Gimnazija Škofja Loka 
Ana Prevc Megušar, prof., Gimnazija Škofja Loka 
Gašper Murn, prof., Gimnazija Škofja Loka 

5. Tema razstave  
Tema A: Umetnost, okolje in človek - arhitekturni detajli Škofje Loke 
Tema B: Umetnost, okolje in človek – prosta tema 

6. Pogoji sodelovanja 

Na natečaju lahko sodelujejo dijaki Gimnazije Škofja Loka do 19. leta starosti (letnica 
rojstva 2003 in mlajši). Avtor lahko sodeluje z največ 4 fotografijami.  
Avtor soglaša, da organizator uporabi izbrane fotografije za razstavo, jih objavi na socialnih 
omrežjih ter spletni strani Gimnazije Škofja Loka in uporabi za ostale načine promocije 
dogodka.  
Z oddajo del na natečaju udeleženec potrjuje, da je avtor oddanih del s katerimi sodeluje, 
ter sprejema razpisne pogoje natečaja.  
Avtorji bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti in na spletni strani Gimnazije 
Škofja Loka.  

7. Format fotografij 

Velikost datotek naj ne presega 5 MB. Daljša stran naj ima vsaj 1920 px. Fotografije, ki ne 
bodo ustrezale pogojem razpisa, bodo zavrnjene.  
Dela se oddaja na elektronski naslov mateja.mocnik@gimnazija-skofjaloka.si (v temo zapišite 
Fotografski natečaj) 

8. Pristojbina 

Udeležba na natečaju je brezplačna 

9. Nagrade 

Knjižna nagrada za prva tri mesta.  
Organizator si pridržuje pravico da določenih nagrad ne podeli ali podeli dodatne nagrade.  

10. Oddaja del 

Dela morajo biti preko elektronske pošte oddana v skladu z navodili najkasneje do 28. 5. 
2022 do 24.00.  


