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KAKOVOST OKOLJA VPLIVA NA ZDRAVJE VSEH (OKOLJSKO OSVEŠČENI) 

Glavni viri onesnaženega zraka so promet, kurjenje na trda goriva in nekateri večji industrijski obrati. Največja 
grožnja zdravju so pozimi delci v zraku, poleti pa talni ozon. Pomemben dejavnik standardov kakovosti okolja je tudi 
hrup, ki ima bistven vpliv na zdravje ljudi.   

V občini Žalec doslej ni bilo stalnega merilnega mesta za spremljanje  onesnaževanja. V projektu z naslovom 
»Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh« ali na kratko »Okoljsko osveščeni«, ki ga v 80 % sofinancirata Republika 
Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) in Evropski sklad za regionalni razvoj, zato od marca 2018 
dalje spremljamo informativne vrednosti onesnaževalcev zraka (prah in hrup) na izbranih mestih v Žalcu in v 
Petrovčah. Rezultati meritev so dostopni na spletni strani www.zalec.si. Partnerji v projektu preko tega in drugih 
različnih aktivnosti (delavnice, promocijske aktivnosti, fotografski natečaj ipd.) tako opozarjamo, da je varstvo okolja 
ena bistvenih naložb v prihodnost in pozivamo vse deležnike k aktivnemu in odgovornemu ravnanju za boljše okolje, v 
katerem živimo, hkrati pa zasledujemo skupen cilj: krepitev zavedanja o pomembnosti zdravega okolja in čistega 
zraka ter skrb za bolj spoštljiv odnos do okolja. Slednje želimo doseči tudi preko  javnega fotografskega natečaja, 
katerega podrobnosti so spodaj. 

Več o projektu tukaj: http://www.zalec.si/slo/main.asp?id=2004617F ali https://www.upi.si/portfolio/las-ssd-okoljsko-osvesceni/).  

JAVNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ ZA IZBOR NAJBOLJŠIH FOTOGRAFIJ, POSNETIH V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI,  
Z NASLOVOM »MOJE OKOLJE: ZRAK, KI ME OBDAJA« 

Splošne informacije o objavi natečaja: 
Objavljeno na spletu dne 26. 10. 2018  
Datum dokumenta: 24. 10. 2018  
Rok / aktualno do: 31. 12. 2018 do 23.59 ure 
Kategorija: Javni razpisi in natečaji  
Kontaktni podatki: UPI Žalec, Mihaela Anclin, 03 713 35 65, mihaela.anclin@upi.si 
 
1. Namen natečaja 
Namen natečaja je izbor najboljših fotografij s tematiko, ki jo zajema projekt »Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh«. 
Več o projektu na spletnih straneh: http://www.zalec.si/slo/main.asp?id=2004617F ali https://www.upi.si/portfolio/las-
ssd-okoljsko-osvesceni/.  
 
2. Vsebinska opredelitev 
Natečaj poteka v času od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2018. Na natečaju lahko sodelujejo le predlogi, ki so 
posneti na območju občin Spodnje Savinjske doline in se vsebinsko navezujejo na tematiko kvalitete zraka in hrupa v 
Spodnji Savinjski dolini. 
 
3. Splošni pogoji 
Na natečaju lahko sodeluje vsak, ki se strinja s pogoji sodelovanja na natečaju. Posamezni fotograf lahko pošlje štiri 
fotografije. Fotografije morajo bili poslane v jpg obliki, velikost datoteke mora biti manjša od 10 MB. Fotografije ne 
smejo biti starejše od treh let. Poslane fotografije so lahko opremljene z naslovi ali komentarji, v izbor pa bomo uvrstili 
le fotografije z ločljivostjo vsaj 2000 svetlobnih točk na daljši stranici. Avtorji digitalnih fotografij so seznanjeni s 
problematiko prikaza na različnih izhodnih napravah ali medijih in skrb za kvaliteto prepuščajo UPI – Ljudski univerzi 
Žalec. Člani komisije na natečaju ne morejo sodelovati. 
  
4. Komisija za izbor 
Strokovno komisijo sestavljajo: 
1. Mihaela Anclin, predstavnica UPI – Ljudske univerze Žalec, 
2. Marjana Kopitar, predstavnica Občine Žalec, 
3. Sara Tajnikar, predstavnica Zavoda Inštitut za sanitarno inženirstvo, 
4. Vinko Skale, mednarodni mojster fotografije (MFIAP). 
Strokovna komisija bo prejete fotografije objavila na spletni strani partnerjev projekta. Nagrajene bodo tri najboljše 
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fotografije. 
 
5. Kriteriji ocenjevanja 
Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala ustreznost in izvirnost motiva, stopnjo prepoznavne umeščenosti v prostor 
Spodnje Savinjske doline, sporočilnost, vzdušje in tehnično brezhibnost fotografije. Fotografije, ki se prostorsko ne 
bodo omejile na Spodnjo Savinjsko dolino, bo komisija izločila iz natečaja. Odločitev komisije je dokončna.   
  
6. Oddaja fotografije 
UPI – Ljudska univerza Žalec sprejema natečajne predloge od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2018 do 23.59 
ure izključno preko e-naslova, in sicer: lu-zalec@upi.si. Fotografije zaradi omejitve prostora pošiljajte na navedeni e-
naslov preko WeTransferja (https://wetransfer.com). Fotografije lahko pošlje le avtor poslanih fotografij oziroma 
fotografije posreduje s pooblastilom avtorja, ki ga navede ob oddaji fotografije. Vsaka  fotografija  mora  biti  označena  
z imenom in priimkom avtorja oziroma zahtevanimi podatki na priloženem obrazcu. 
 
7. Avtorske pravice 
Pošiljatelji fotografij z navedbo svojega kontaktnega naslova zagotavljajo avtentičnost in avtorstvo poslanih fotografij 
oziroma avtorja navedejo v primeru pooblaščenega posredovanja v naslovu fotografije. Lažna navedba avtorstva je 
kazniva po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Partnerji projekta lahko uporabljajo vse na natečaj poslane 
fotografije v promocijskih aktivnostih projekta ob ustrezni navedbi avtorja.  
 
8. Objava rezultatov in nagrade 
Rezultati  javnega  natečaja  bodo  objavljeni  na  spletni  strani  UPI – Ljudske univerze Žalec in partnerjev projekta.  
Nagrajenci bodo o izboru obveščeni po pošti, elektronski pošti ali telefonu najkasneje 30. dan po sprejemu odločitve. 
Nagrade se izročijo nagrajencem v 60 dneh po razglasitvi. Komisija bo nagradila tri zmagovalne fotografije. 
Razpisovalec si pridružuje pravico, da se posamezna nagrada ne podeli ali se podeljeni naziv odvzame, če se 
naknadno ugotovi, da avtor ne izpolnjuje vseh pogojev razpisa. 
Nagrajene fotografije se bodo uporabile za pozitivno promocijo projekta Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh 
oziroma zdravega, čistega okolja ter za bolj spoštljiv odnos do okolja.  
 
9. Dodatne informacije 
UPI – Ljudska univerza Žalec, mihaela,anclin@upi.si ali na telefon 03 713 35 65.  
 
 
Priloga: 

- Obrazec.  
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OBRAZEC 
 
 
1. PODATKI O AVTORJU 
 
IME IN PRIIMEK: __________________________________________________ 

NASLOV: ________________________________________________________ 

KRAJ IN POŠTNA ŠTEVILKA: _____________________________________ 

TELEFON / GSM: ________________________________ 

E-POŠTA: ________________________________________________ 

 
 
 
2. IZPOLNITE ZA VSAKO FOTOGRAFIJO POSEBEJ: 
 
1. FOTOGRAFIJA (NASLOV): ______________________________________________________________ 

LETO IN KRAJ NASTANKA FOTOGRAFIJE: _________________________________________________ 

 
2. FOTOGRAFIJA (NASLOV): ______________________________________________________________ 

LETO IN KRAJ NASTANKA FOTOGRAFIJE: _________________________________________________ 

 
3. FOTOGRAFIJA (NASLOV): ______________________________________________________________ 

LETO IN KRAJ NASTANKA FOTOGRAFIJE: _________________________________________________ 

 
4. FOTOGRAFIJA (NASLOV): ______________________________________________________________ 

LETO IN KRAJ NASTANKA FOTOGRAFIJE: _________________________________________________ 

 
 
3. IZJAVA 
 
Avtor zgornjih fotografij  se strinjam s pogoji natečaja in izjavljam, da sem avtor fotografij, ki jih prijavljam na javni 
natečaj za izbor najboljših fotografij, posnetih v Spodnji Savinjski dolini, z naslovom »Moje okolje: zrak, ki me obdaja«, 
oziroma da imam zanje avtorske pravice.  
 
Potrjujem, da so vsi podatki, navedeni v prijavi na javni natečaj, točni in da se strinjam s pogoji in merili javnega 
natečaja.   
 

PODPIS AVTORJA 
 
        ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
(Izpolnjen in podpisan obrazec pošljite po pošti na naslov: UPI – Ljudska univerza Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 
Žalec, s pripisom »Za fotografski natečaj«, ali pošljete skeniranega po e-pošti na naslov: lu-zalec@upi.si)  
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