
 

 

Fotografski natečaj ''Umetnost Rizlinga'' 

 

Organizator razpisa:  

Društvo vinogradnikov Lenart  v sodelovanju z Občino Lenart, RASG, 

društvom LAS Ovtar in KGZ Ptuj razpisuje fotografski natečaj z naslovom 

»Umetnost Rizlinga«.  

Tema natečaja: 

Vinogradniški in vinarski motivi z območja celotne Slovenije. Z izbranimi 

fotografijami želimo dodati kulturno noto vinarskemu in kulinaričnemu dogodku 

in skozi objektiv fotografa predstaviti vinogradništvo in vinarstvo. 

 

Splošni pogoji: 

 
K sodelovanju na natečaju so vabljeni vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz 

Republike Slovenije. Kotizacije ni. 

Vsak udeleženec lahko na natečaju sodeluje največ s štirimi  (4)  barvnimi ali 

črno-belimi fotografijami.  

Fotografije so lahko že objavljene, nagrajene in lahko starejšega datuma.  

Robovi in eventualni dopisi niso dovoljeni. 

Avtor se z oddajo fotografij strinja z razpisnimi pogoji in objavo njegovih 

podatkov za namene natečaja. 

Sodelovanje na razpisu predstavlja zavezo, da je prijavitelj tudi avtor fotografije 

in v tem smislu tudi avtorsko odgovarja.  

Izbor žirije je dokončen in nanj ni pritožb.  

Fotografije, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem bodo izločene. 

Prijava naj zajema osebne podatke:  

ime, priimek, naslov, telefonsko številko, e-mail (za obveščanje). 



 

Označitev fotografij: 

Zadnje 4 cifre telefonske številke avtorja_zaporedna številka fotografije ( 1-

4)_naslov fotografije – brez šumnikov. jpg (primer: 9876_1_Zlati grozd. jpg). 

Format: 

Fotografije morajo biti v resoluciji najmanj 300 dpi in dolžino daljše stranice 

vsaj 2000 pixlov.  Fotografije morajo biti v JPG obliki, velikost vsaj 2MB. 

Fotografije sprejemamo do sobote, 29. februarja  2020  na  e – naslov :  
umetnost.rizlinga@gmail.com 

 

Žirija:   

Najboljše  fotografije nagradnega natečaja bo izbrala žirija, ki jo sestavljajo: 

 

1. Ivo Borko, MF,  FZS, EFIAP/d3, predsednik žirije  

2. Sandi Kolarič, snemalec RTV Slovenija,  montažer,  realizator,  fotograf, 

član žirije 

3. Maja Šivec, profesorica likovne vzgoje, fotografinja, članica žirije 

 

Pridržujemo si pravico do spremembe žirije v primeru zadržanosti članov. 

Nagrade:  
 
1. mesto:  3 kartoni vina  (3x6/1), diploma 

2. mesto:  2 kartona vina  (2x6/1), diploma 

3. mesto:   1 karton vina  (1x6/1), diploma 

4. mesto:  diploma 

5. mesto:  diploma 

6. mesto:  diploma 

 

Posebna  nagrada  predsednika  žirije: Degustacija vin za 4 osebe s prigrizkom 

in vodenim ogledom Lenarta in okolice. 

 

Najboljša fotografija bo objavljena na naslovni  strani  lokalnega mesečnika 

Ovtarjeve novice (z naklado 6400 izvodov) v letu 2020 z navedbo avtorja. 

 

Rezultati natečaja bodo objavljeni na FB strani Umetnost rizlinga do srede, 4. 

marca 2020.  
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Razstava izbranih fotografij: 
 

Nagrajene fotografije in fotografije ožjega izbora, bodo razstavljene v avli  

Občine Lenart . Otvoritev razstave bo v petek, 6. marca 2020, ob 18. uri. 

Razstava bo na ogled mesec dni v času delovnika Občine in UE Lenart. 

Organizator si pridržuje pravico, da dela razstavi, objavi in kopira za potrebe 

natečaja oziroma dela uporablja za promocijo in predstavitev razstave in 

prireditve Umetnost Rizlinga in gibanice v medijih, socialnih omrežij in 

tiskovinah. 

 

Časovnica: 

• Sprejem fotografij bo do sobote, 29. februarja  2020. 

• Izbor fotografij bo do ponedeljka, 2. marca  2020. 

• Objava rezultatov na spletni strani nagrajenih fotografij in izbranih za 

razstavo bo do srede, 4. marca  2020. 

• Otvoritev razstave  nagrajenih in izbranih fotografij in podelitev nagrad 

bo v petek, 6. marca  2020, ob 18. uri. 

• Prireditev Umetnost Rizlinga in gibanice z izbranimi fotografijami bo v 

soboto, 14. marca 2020, od 16. ure dalje.   

 

Opis prireditve: 

Prireditev Umetnost Rizlinga in gibanice bo v soboto, 14. marca 2020,  od 16. 

ure dalje v Razstavišču CSG – Center Slovenskih goric, v poročni dvorani, v 

kleti pod RASG   v Lenartu. Gre za prvo prireditev za promocijo Laškega in 

Renskega rizlinga ter slovenje goriške gibanice v širšem slovenskem okolju, ki 

jo bo spremljala fotografska razstava, glasbena udeležba vokalne skupine IL 

Divji in nežne spremljave na klavirju. 

Hkrati bo odprto razstavišče - občinska avla Jožeta Hudalesa , 50 metrov 

oddaljena od osnovnega prizorišča,  kjer si bo možno ogledati razstavo izbranih 

fotografij tega natečaja. Nagrajene fotografije  bodo razstavljene tudi v 

prireditvenem prostor CSG. 

Informacije o natečaju in vodilni prireditvi so objavljene na:  

 FB strani »Umetnost rizlinga«, in na FB strani Občine Lenart . 

Vse dodatne informacije:  

Marko Šebart  041 441 809 

E-mail: umetnost. rizlinga@gmail.com 
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