
 

 

 

 

 

RAZPISUJE 

  

PIKIN FOTOGRAFSKI NATEČAJ 

 

 

Tema natečaja:  

  

»Pika se po mladem mestu potika. Že trideset let.« 
 

  

 

Obrazložitev: 

Muzej Velenje je tudi v tridesetem letu Pikinega festivala eden od njegovih soorganizatorjev. 

V času največje prireditve za otroke v Sloveniji v atriju Velenjskega gradu že vrsto let 

pripravljamo Pikino fotografsko razstavo. Tokrat smo se odločili, da k sooblikovanju 

fotografske razstave povabimo osnovnošolce Šaleške doline. Fotografiranje je, odkar imamo 

pametne telefone, vsakodnevna dejavnost večine mladih in verjamemo, da bodo z veseljem 

kakšno fotografijo posneli tudi v počastitev rojstnih dni Pikinega festivala (30 let) in mesta 

Velenje (60 let).  

Šestdeset let je lahko za človeka (sploh skozi oči osnovnošolca) veliko, za mesto pa vsekakor 

ne. Kako naše, verjamemo, da še vedno mlado in mladostno mesto, vidijo osnovnošolci? Kaj 

jim je v Velenju še posebej ljubo, kateri so njihovi najljubši mestni kotički, katera stavba v 

mestu jim je najbolj všeč, so opazili kakšen poseben detajl, kaj se jim zdi zanimivo, vredno 

ogleda, kaj bi najraje pokazali nekomu, ki našega mesta še ne pozna, kam bi v času njenega 

obiska v Velenju povabili razigrano Piko Nogavičko? Odgovore na vsa ta in še kakšno drugo 

vprašanje o najmlajšem slovenskem mestu naj nam podajo s svojimi fotografijami.   

 

Razpisni pogoji: 

 

1. V natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci z območja občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob 

Paki.  

 

2. Vsak avtor lahko sodeluje z do petimi digitalnimi ali digitaliziranimi fotografijami v formatu 

JPEG v velikosti vsaj 3000 slikovnih pik po daljši stranici.  

 

3. Računalniška obdelava fotografij je dovoljena v osnovnem obsegu (manjše popravljanje 

kontrastov, osvetlitve, barv). Fotomontaža ni dovoljena. 

 

4. Fotografije so lahko posnete v barvni ali črno-beli tehniki.  

 

5. Fotografije morajo izražati avtorjev pogled na temo fotografskega natečaja. Tematsko naj se 

navezujejo na Pikin festival in mesto Velenje, saj bodo nastale v letu 2019, ko Pikin festival 

praznuje 30 let, mesto Velenje pa 60 let. 



 

  stran 2 od 2 

 

6. Vsak poslani izdelek mora biti opremljen z naslednjimi podatki: 

 ime in priimek avtorja, starost, šola; 

 naslov/opis fotografije; 

 elektronski naslov avtorja. 

 

6. Natečaj traja do petka, 23. avgusta 2019. Ta dan je zadnji rok za sprejem fotografij. Takoj 

po tem datumu bo prejeta dela pregledala in ocenila posebna komisija, ki jo bo imenoval 

organizator natečaja. 

 

7. Med prispelimi fotografijami bo komisija izbrala fotografije, ki bodo razstavljene v grajskem 

atriju, najboljše pa bo tudi nagradila. 

 

8. Avtorje izbranih (najboljših) fotografij bo organizator, ki si pridržuje pravice do tiskanja in 

distribucije izbranih fotografij, nagradil s praktičnimi nagradami. 

 

9. Odprtje Pikine fotografske razstave bo v torek, 3. septembra 2019, ob 17. uri na 

Velenjskem gradu.  

 

10. Fotografije v digitalni obliki (na CD-ju, DVD-ju ali USB ključu) dostavite (osebno ali po 

pošti) do navedenega roka na naslov:  

MUZEJ VELENJE, Ljubljanska cesta 54, 3320 Velenje ali na elektronski naslov 

tanja.verboten@muzej-velenje.si. 

  

 

 

Za več informacij se lahko obrnete na kustosinjo pedagoginjo Muzeja Velenje Tanjo 

Verboten (e-naslov: tanja.verboten@muzej-velenje.si, tel. 031/676-922). 

 

 

 

Z lepimi pozdravi  

 

 

 

 

 

 

Tanja Verboten,      Mojca Ževart, 

kustosinja pedagoginja     direktorica Muzeja Velenje 

 

 

 

 

 

V Velenju, 20. maja 2019 
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