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Fotografski natečaj »Kozjansko 2018«

Na fotografskem natečaju Kozjansko 2018 je sodelovalo 11 odraslih avtorjev in 15 avtorjev do 15 let,
skupaj so prispevali 207 fotografij (104 odrasli, 103 otroci).
V četrtek, 14. marca 2019 je komisija v sestavi Mojca Valenčak, Barbara Ploštajner in Dušan Klenovšek
pregledala prispele fotografije.
Fotografski natečaj Kozjansko 2018 je trajal od 1.1.2018 do 31.12.2018 in je imel naslednje tematske
sklope:
Odrasli avtorji:
A krajina – 28 fotografij
B narava – 56 fotografij
C kultura – 5 fotografij
D tihožitje – 6 fotografij
E ljudje – 9 fotografij
Otroci – avtorji do 15 let:
A krajina – 4 fotografij
B narava – 28 fotografij
C kultura – 9 fotografij
D tihožitje – 18 fotografij
E ljudje – 44 fotografij
Razglasitev rezultatov in odprtje razstave bo v sklopu praznovanju dneva zemlje, 16. aprila 2019 ob
18:00 uri na gradu Podsreda.
Na razstavi bo predstavljenih okoli 35 fotografij, vsak avtor bo imel razstavljeno vsaj eno fotografijo.
Ob razglasitvi bomo podelili naslednja priznanja in nagradi:
- nagrada za najboljšega odraslega avtorja v razpisanem letu
- priznanja za najboljšo fotografijo odraslega avtorja v vsaki kategoriji (5 kategorij)
- nagrada za najboljšega avtorja starega do 15 let v razpisanem letu
- priznanja za najboljšo fotografijo v vsaki kategoriji (5 kategorij) - avtorjev starih do 15 let

Pri odraslih avtorjih je komisija podelila 5 priznanj za najboljšo fotografijo v vseh kategorijah oz.
tematskih sklopih in sicer:
-

kategorija A – krajina: Mala Lisca - Vinko Šeško
kategorija B – narava: Kobilica na vrtnici - Karmen Škrjanc
kategorija C – kultura: Prvomajsko kresovanje ribniki - Vinko Šeško
kategorija D – tihožitje: Aškerc pod odejo - Franci Strmecki
kategorija E – ljudje: Smučar na Lisci - Vinko Šeško

Vinko Šeško je razglašen za najboljšega avtorja.
Pri avtorjih starih do 15 let je komisija podelila 6 priznanj (2 v sklopu B-narava) za najboljšo
fotografijo v vseh kategorijah oz. tematskih sklopih in sicer:
-

kategorija A – krajina: Grozljiva hiša - Maj Dimec
kategorija B – narava: Pisan list - Taja Arlič kategorija B – narava: Slastna jabolka - Klara Arlič
kategorija C – kultura: Zidna kocka - Maj Dimec
kategorija D – tihožitje: Blok za bučnice - Žan Pertinač
kategorija E – ljudje: Preveč sonca - Monika Oprešnik

Maj Dimec je razglašen za najboljšega avtorja starega do 15 let.
Vsem avtorjem se zahvaljujemo za sodelovanje, nagrajencem pa čestitamo!
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