
  
 

 
 
 

 
 
 

   

       Številka: 079-2/2014-13 

       Datum: 21. 05. 2014 

 

       JAVNI, ODPRTI IN  ANONIMNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ Z NASLOVOM 'NASILJE NA NJENI KOŢI' 

 
 

       Objava razpisa: 02. 06. 2014 

       Rok za oddajo: 15. 09. 2014 

 

       Predmet natečaja: Fotografski natečaj z naslovom 'Nasilje na njeni koţi', ki se izvaja v okviru dveletne                       
       nacionalne kampanje 'Vesna - živeti življenje brez nasilja' 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Naziv in sedež enega od naročnikov 

Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti 

Direktorat za druţino 

Kotnikova ulica 28 

1000 Ljubljana 

Telefon: 01 369 77 00 

E-pošta: gp.mddsz@gov.si 

 

1. Naročnik natečaja 

Naročnika natečaja sta Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti (v nadaljevanju 

MDDSZ) ter Ministrstvo za notranje zadeve – Policija (v nadaljevanju Policija). Natečaj je organiziran za 

potrebe projekta PROGRESS, v katerem kot vsebinski partnerji sodelujejo tudi: Ministrstvo za pravosodje, 

Vrhovno drţavno toţilstvo in Ministrstvo za zdravje. 

 

2. Predmet in vrsta natečaja 

Z javnim, odprtim in anonimnim natečajem ţeli naročnik pridobiti čim več kvalitetnega fotografskega 

gradiva na razpisano tematiko. Fotografsko gradivo bo sluţilo za namene in promocijo projekta 'Vesna - 

živeti življenje brez nasilja'. Fotografije bo ocenjevala strokovna natečajna komisija, ki bo med pravočasno 

prispelimi deli izbrala najboljše fotografske rešitve.  

 

3. Datum in način oddaje fotografskega gradiva 

Natečajno gradivo je potrebno poslati izključno po priporočeni pošiljki, v zaprti zunanji ovojnici, z oznako 

"Fotografski natečaj – Vesna - ne odpiraj". Zunanja ovojnica, na kateri sta v skladu s poštnimi predpisi za 

priporočeno pošiljko vidna ime in naslov pošiljateljice / pošiljatelja, bo v glavni pisarni Ministrstva za delo, 

druţino, socialne zadeve in enake moţnosti odstranjena, s čimer bo zagotovljena anonimnost natečajnic in 

natečajnikov v nadaljnji obravnavi. 
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Zunanja ovojnica mora vsebovati dve ločeni zaprti ovojnici, označeni s številkama 1 in 2, v levem zgornjem 

kotu pa morata biti obe opremljeni z osebno štirimestno šifro natečajnice / natečajnika. Na zunanjosti 

ovojnic ne sme biti nobenih drugih oznak (razen šifre), iz katerih bi bila razvidna identiteta natečajnice / 

natečajnika.  

 

Ovojnica, označena s št. 1 in šifro natečajnice / natečajnika, mora vsebovati pravilno izpolnjen in podpisan 

prijavni obrazec, ki ga najdete na spletnem portalu MDDSZ in Policije. 

 

Ovojnica, označena s št. 2 in šifro natečajnice / natečajnika, mora vsebovati fotografski material. Ravno 

tako mora biti z osebno šifro označen tudi nosilec poslanih fotografij (CD, DVD ali USB-ključek). Prosimo, 

da v imenih datotek ne uporabljate šumnikov. 

Tudi vsaka fotografija mora biti označena z osebno šifro avtorja, zaporedno številko in nazivom dela (»npr. 

osebnasifra _01_nasilje«). 

 

Pošiljke morajo biti poslane brez obveznosti do prejemnika. Pakiranje mora biti takšno, da bo pošiljka brez 

poškodb prispela do naročnika. Naročnik bo z deli ravnal skrbno, ne more pa prevzeti odgovornosti za 

morebitne poškodbe ali izgubo med transportom. CD, DVD in USB-ključki bodo po končani razstavi 

uničeni. Organizator bo posredovane osebne podatke uporabil le v namen natečaja. 

 

Natečajno gradivo se šteje za pravočasno, če je poslano s priporočeno pošiljko do vključno 15. 09. 

2014.  

 

Nepravilno označenih ali nepravilno izpolnjenih ter prepoznih natečajnih gradiv naročnik ne bo upošteval. 

 

4. Sodelovanje na natečaju in soglašanje s pogoji natečaja 

Z javnim, odprtim in anonimnim natečajem ţeli naročnik k sodelovanju povabiti vse zainteresirane 

natečajnice / natečajnike, ki se amatersko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo in imajo prijavljeno 

stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

 

Na natečaju ne smejo sodelovati članice /člani organizacijskega odbora projekta, njihovi druţinski člani ter 

članice / člani natečajne komisije. 

 

Za mladoletne osebe morajo starši oziroma njihovi skrbniki v obrazcu označiti, da se strinjajo s 

sodelovanjem in sprejemajo vse pogoje tega natečaja. 

 

Z oddajo prijavnice vse sodelujoče / sodelujoči na natečaju soglašajo z vsemi pogoji, ki so določeni v 

pričujočem natečaju in jamčijo, da so avtorice / avtorji in lastnice / lastniki oddanih fotografskih del. 

 

Vsi materialni stroški priprave in predloţitve natečajnih fotografij bremenijo natečajnico / natečajnika. 

 

Natečajnice / natečajniki soglašajo z javno predstavitvijo natečajnih fotografij in objavo imen avtoric / 

avtorjev po končnem izbirnem postopku v publikacijah, na razstavah ter v strokovnih in drugih medijih. 

 

Avtorice / avtorji se zavezujejo, da fotografije še niso bile objavljene.  

 

5. Izbirni postopek 

Prispele fotografije bo ocenjevala 5-članska ocenjevalna komisija, ki jo sestavi naročnik. Odločitev 

komisije je dokončna in se nanjo ne bo moč pritoţiti. 

 

Komisija bo izbrala 3 najboljše fotografije, ki bodo nagrajene. Zraven nagrajenih bo izbranih tudi 37 drugih 

fotografij, ki bodo skupaj z zmagovalnimi prikazane v sklopu fotografskih razstav po Sloveniji. Častni 

pokrovitelj razstave 'Vesna – nasilje na njeni koži' bo predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor. 



 

 

Nagrajenci bodo o rezultatu natečaja obveščeni po elektronski pošti. 

 

6. Število oddanih fotografij 

Vsaka avtorica / avtor lahko sodeluje z do petimi (5) digitalnimi ali digitaliziranimi fotografijami. Če 

ocenjevalna komisija ali naročnik ugotovi, da je natečajnica / natečajnik poslal več natečajnih fotografij, 

bodo vse izločene iz nadaljnjega postopka. 

 

7. Tehnične informacije 

Avtorica / avtor naj posreduje digitalne ali digitalizirane fotografije v barvni ali črno-beli tehniki v  formatu 

JPEG. Priporočena velikost fotografij je 30x40 cm in ločljivost 300 dpi. Pri slabši kakovosti organizator ne 

more zagotoviti sodelovanja fotografije na natečaju oziroma razstavi. Računalniška manipulacija fotografij 

je dovoljena, medtem ko fotomontaţa ni. 

 

8. Pravne in normativne podlage 

V postopku izbire bo upoštevan predvsem naslednji predpis: 

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07-UPB3, 68/08 in 110/13) 

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1). 

 

9. Medsebojne pravice 

Avtorske pravice obdrţi avtorica /avtor fotografije. 

 

S prijavo avtorice / avtorji soglašajo in potrjujejo, da lahko naročnika natečaja časovno in teritorialno 

neomejeno ter brezplačno uporabljata njihova dela za namene in promocijo projekta, objave v katalogih, 

projekcijah, na razstavah, internetnih straneh, člankih ali drugih tiskanih in elektronskih medijih. 

 

10. Nagrada za najboljše fotografije 

Prve tri natečajnice / natečajniki, ki bodo prejele/-i najvišje število točk po oceni komisije, bodo prejele/-i 
denarno nagrado. Nagrada za zmagovalno fotografijo bo znašala 1.000,00 EUR bruto, nagrada za drugo 
uvrščeno bo znašala 700,00 EUR bruto, nagrada za tretje uvrščeno bo znašala 500,00 EUR bruto. 
Nagrade bodo izplačane v 30 dneh po objavi rezultatov.  

 

Nagrajenke / nagrajenci bodo o prevzemu nagrad obveščeni po elektronski pošti. 

 

Nagrajenke / nagrajenci morajo pred prevzemom nagrade sporočiti svojo davčno številko zaradi plačila 

akontacije dohodnine in prijave dohodka v letno napoved dohodnine. Morebitna doplačila dohodnine na 

podlagi letne dohodninske odločbe je dolţna poravnati prejemnica / prejemnik nagrade sam. Nagrajenke / 

nagrajenci niso upravičeni do nagrade v primeru, če se ne strinjajo s prejemom nagrade, ne posredujejo 

vseh zahtevanih podatkov ali posredujejo laţne. Prav tako nagrajenke / nagrajenci niso upravičeni do 

nagrade, če kršijo pravila in pogoje natečaja. V teh primerih organizator nagrade ne podeli. 

 

Nagrada ni prenosljiva. 

 

Organizatorji natečaja si pridrţujejo pravico, da ne podelijo vseh nagrad, če prispele fotografije ne bodo 

zadovoljevale kriterijev za podelitev nagrad. 

 

11. Namen natečaja in kratka vsebina projekta 

Primarni namen natečaja je pridobitev kvalitetnega fotografskega gradiva za različne potrebe projekta, 

predvsem pa za razstavo 'Nasilje na njeni koţi'. Razstava predstavlja pomemben del dveletne nacionalne 

kampanje ozaveščanja o nasilju nad ţenskami, ki jo MDDSZ in Policija skupaj s partnerji izvajata v okviru 

evropskega programa PROGRESS. Kampanja z naslovom 'Vesna - živeti življenje brez nasilja' je ciljno 

usmerjena in bo v širšem smislu opozarjala na problematiko nasilja nad ţenskami, v oţjem pa se bo 

osredotočala na ozaveščanje tako ţensk z izkušnjo nasilja (in potencialnih ţrtev) kakor tudi širše javnosti. 

Hkrati pa bo pomemben cilj projekta tudi širjenje informacij o vrstah pomoči in njihovi dostopnosti. 
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Vse relevantne raziskave kaţejo, da je nasilje nad ţenskami izjemno razširjen pojav. V Sloveniji ima 

izkušnjo psihičnega nasilja vsaka druga ţenska, medtem ko vsaka peta doţivlja fizično nasilje. Potrebno je 

poudariti, da je nasilje nad ţenskami druţbeni problem in bi ga morali obravnavati kot grobo kršitev 

človekovih pravic. Na ţalost pa je omenjeno nasilje še vedno neredko dojeto kot zasebni problem. To je 

tudi razlog, da se o njem pogosto molči, kar posledično dela nasilje nad ţenskami še bolj nedostopno in 

tabuizirano. Ker ţelimo spremeniti tovrstno razmišljanje, bomo v okviru kampanje 'Vesna - živeti življenje 

brez nasilja' intenzivno delali na ozaveščanju in izobraţevanju strokovne ter laične javnosti.  

 

S kampanjo ţelimo doseči večjo druţbeno občutljivost za tovrstno problematiko in širši javnosti pustiti 

sporočilo, da je nasilje nad ţenskami nesprejemljivo. 

 

12. Tematika 

Ker natečaj poteka v okviru kampanje 'Vesna – živeti življenje brez nasilja', je tema natečaja eksplicitno 

vezana na tematiko (različnih oblik) nasilja nad ţenskami (vseh starostnih skupin).  

Fotografije naj imajo sporočilno vrednost in naj bodo vezane na razpisano temo. Nasilje je lahko prikazano 

v različnih oblikah in na različne načine. Zaţelene so fotografije, ki nasilja ne prikazujejo neposredno, 

temveč ga obravnavajo na domiseln način in nosijo s sabo sporočilo nesprejemljivosti nasilja.  

 

13. Merila 

Pri ocenjevanju natečajnih nalog bo ocenjevalna komisija upoštevala naslednja merila: 

 

MERILA V celoti izpolnjuje 

(št. točk) 

Delno izpolnjuje 

(št. točk) 

Ne izpolnjuje 

(št. točk) 

Pomenljivost fotografije (skladnost 
fotografije s tematiko natečaja) 

10 5 0 

Izvirnost fotografije 10 5 0 

Vsestranska uporabnost fotografije 
v različnih medijih in situacijah 

10 5 0 

Tehnična dovršenost fotografije 10 5 0 

Izraznost fotografije 10 5 0 

SKUPAJ max. število točk 50   

 

14. Koledar natečaja 

- Trajanje natečaja: 2. 6. 2014 - 15. 9. 2014 

- Ţiriranje do 6. 10. 2014 

- Obvestilo o ţiriranju do 13. 10. 2014 

- Javna razglasitev rezultatov, podelitev nagrad in razstava najboljših del po 1.11.2014  

 

Dodatna pojasnila v zvezi z natečajem lahko zahtevate najkasneje do 10. 9. 2014. Prosimo, da jih 

posredujete na elektronski naslov lea.javornik-novak1@gov.si ali simona.rajsp@gov.si. 

 

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova fotografskega natečaja 'Nasilje na njeni koţi', ki jih ni moč rešiti 

sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

 

Dr. Anja KOPAČ MRAK 
                     M I N I S T R I C A 
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