
Pravila in pogoji za sodelovanje v foto natečaju
KJE DOPUSTUJEJO NAŠE KNJIGE,
ki ga organizira Občinska knjižnica Jesenice:

1. člen - Organizator
Organizator foto natečaja Kje dopustujejo naše knjige je Občinska knjižnica Jesenice, 
Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice.

2. člen - Tema natečaja
Ujeti fotografski motivi naj vsebujejo knjige, izposojene v Občinski knjižnici Jesenice 
in njenih enotah (zaželeno je, da se vidi nalepka s kodo in napisi), kjerkoli med vašim 
dopustom.

3.  člen - Sodelovanje in pogoji
Na natečaju lahko sodelujejo osebe s stalnim in začasnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji. Z oddajo fotografij udeleženci natečaja potrjujejo, da so avtorji poslanih 
fotografij in da se strinjajo s pravili in pogoji foto natečaja. Osebe, ki kakorkoli sodelujejo 
pri izvedbi foto natečaja, njihovi ožji družinski člani in zaposleni v Občinski knjižnici 
Jesenice, v foto natečaju ne morejo sodelovati.

4. člen - Prijava na natečaj
Vsak avtor lahko sodeluje s tremi fotografijami, ki jih prilepi na Facebook profil Občinske 
knjižnice Jesenice kot komentar pod objavo o foto natečaju, ali pa nam jih pošlje na 
elektronski naslov: info@knjiznica-jesenice.si (v tem primeru ne pozabite pripisati 
vaših podatkov – ime, priimek, kontakt).

5. člen - Vsebinske in tehnične zahteve
Fotografije oddajte v čim boljši ločljivosti. Na fotografije ni dovoljeno dodajati podpisov 
in logotipov. Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami je 
dovoljena v mejah, ko se s posegi ne vpliva na vsebino fotografije. Dovoljene so 
korekcije barv, korekcija nivojev, korekcija osvetlitve, korekcija kontrasta, konverzija v 
črno-belo in neselektivno ostrenje. Uporaba orodij za selektivno obdelovanje fotografij 
ni dovoljena. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji izločimo fotografije, za katere 
menimo, da so bile računalniško obdelane na način, ki ga ti pogoji sodelovanja 
določajo kot nedopustnega. Prav tako bomo odstranili fotografije z moralno sporno ali 
protizakonito vsebino ter fotografije, ki ne dosegajo minimalnih tehničnih standardov.



6. člen - Avtorstvo
Udeleženci natečaja z oddajo fotografij organizatorju natečaja (Občinski knjižnici 
Jesenice) zagotavljajo, da so sami lastniki in avtorji fotografij oziroma da so izključni 
imetniki avtorskih pravic in da na teh fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih 
oseb. V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi 
veljavnih predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci 
natečaja Občinski knjižnici Jesenice zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja 
upodobljenih oseb za uporabo fotografij z njihovo podobo.
Z oddajo fotografij udeleženci natečaja na teh fotografijah na Občinsko knjižnico 
Jesenice prenesejo vse materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski 
in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/1995 in spr. – v nadaljevanju ZASP), zlasti 
tiste, ki bodo Občinski knjižnici Jesenice omogočile javno prikazovanje, razstavljanje 
in reproduciranje primerkov fotografij, reproduciranje fotografij v katalogu razstave, 
distribuiranje primerkov fotografij in distribuiranje primerkov kataloga razstave, 
uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih, elektronsko reproduciranje in 
dajanje na voljo javnosti na spletnih straneh in druge vrste uporabe fotografij za 
potrebe Občinske knjižnice Jesenice. Avtor s prenosom materialnih pravic na Občinsko 
knjižnico Jesenice dovoljuje, da Občinska knjižnica Jesenice (v skladu z ZASP) objavi 
delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila avtorju. Prenos 
navedenih pravic je izključen, velja za ves čas trajanja pravic, je krajevno neomejen 
in vključuje pravico predelave. Občinska knjižnica Jesenice bo spoštovala moralne 
avtorske pravice udeležencev natečaja in v primeru javne priobčitve ali objave fotografij 
ustrezno navajala avtorje fotografij.

7. člen - Trajanje natečaja
Natečaj bo trajal od 15. 7. 2021 do 15. 9. 2021.

8. člen - Izbor
Tričlanska žirija (sestavljena iz zaposlenih v Občinski knjižnici Jesenice) bo med vsemi 
poslanimi fotografijami izbrala pet najboljših. Odločitev žirije je dokončna in nanjo ne 
sprejemamo pritožb.

9. člen - Nagrade
Avtorji petih najboljših fotografij bodo prejeli darilne vrečke s promocijskim materialom 
Občinske knjižnice Jesenice (brisača, dežnik z obratnim odpiranjem). Avtor lahko dobi 
le eno nagrado. Avtorje bomo o nagradah obvestili 17. 9. 2021.

Vabljeni k sodelovanju!


