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Komisija za preprečevanje korupcije
v okviru svojih preventivnih aktivnosti v letu 2017 organizira javni fotografski natečaj:

"KORUPCIJA V SLIKI"
Cilj ustvarjalnega natečaja KPK "Korupcija v sliki" je spodbuditi prebivalce Republike Slovenije,
da s kritičnim očesom opazujejo dogajanje v svoji okolici in prepoznajo neetične in koruptivne
prakse, pogosto v obliki kršitev javnega interesa, oškodovanja skupnega dobrega, nesprejetja
odgovornosti in posledično upada verodostojnosti ter ugleda nosilcev oblasti.
Posledice teh praks se lahko v posameznikovem okolju kažejo na najrazličnejše načine, vsak
lastnik fotografskega aparata - kar je danes tako rekoč sleherni posameznik - pa ima možnost
take posledice ali celo same kršitve dokumentirati, pa tudi problematizirati in interpretirati v luči
svojega dojemanja družbe in pričakovane stopnje integritete.

Kdo se lahko prijavi (upravičenci):
Na javni natečaj se lahko prijavi vsak državljan ali rezident Republike Slovenije, ki je avtor
prijavljanega fotografskega dela razen poklicnih fotografov ter zaposlenih na Komisiji in njihovih
družinskih članov. Starostnih omejitev za avtorje ni, prosimo pa, da fotografije, ki so jih posnele
mladoletne osebe, z vključeno navedbo avtorstva na fotografski natečaj prijavijo starši oziroma
skrbniki ali mentorji šole, ki jo obiskujejo.

Rok za prijave:
Na javnem natečaju lahko sodelujejo vsi upravičenci, ki bodo do 24. 10. 2017 skladno s pogoji
natečaja Komisiji za preprečevanje korupcije po pošti ali elektronsko poslali popolno prijavo.

Način prijave fotografskih del:
Prijavo izvedete tako, da svojo fotografijo skupaj s svojimi podatki in izjavo o avtorstvu pošljete
na naslov Dunajska 56, 1000 Ljubljana s pripisom »Fotografski natečaj 2017 – NE ODPIRAJ!«,
v primeru elektronske oddaje pa fotografije skupaj s skenogramom izjave o avtorstvu, ki je
sestavni del tega dokumenta, v arhivski datoteki (priporočamo formata ZIP ali RAR) pošljete na
naslov fotonatecaj.kpk@kpk-rs.si.
Avtorje naprošamo, naj za potrebe morebitne uvrstitve na razstavo hranijo negativ fotografije
oziroma v primeru digitalne fotografije datoteko maksimalne ločljivosti in bitne globine.
Prijavljena dela morajo biti v skladu z obrazcem, ki se nahaja na strani št. 3 tega dokumenta,
opremljena z imenom in priimkom avtorja oziroma avtorjev ter njihovimi rojstnimi letnicami,
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nazivom dela, izjavo o avtorstvu in kontaktnim elektronskim naslovom. V primeru soavtorstva
mora vsak od soavtorjev izpolniti in podpisati svojo izjavo o avtorstvu. Delo, katerega avtor je
mladoletna oseba ali več mladoletnih oseb, na natečaj prijavijo starši oziroma skrbnik(i). V
kolikor je pri nastanku fotografije sodelovala šola oziroma mentor, mora prijava vsebovati tudi
naziv šole, ime in priimek mentorja/-ice ter njegove oziroma njene kontaktne podatke.
Vsak ustvarjalec lahko prijavi poljubno število izdelkov, vendar mora biti vsak posebej opremljen
z vsemi potrebnimi podatki. Če prijavljate serijo fotografij, jih v kompozicijo razporedite sami,
bodisi fizično bodisi znotraj slikovne datoteke; vsaka fotografija, ki bo predložena ločeno, bo
tako tudi obravnavana. V primeru prenizke ločljivosti ali drugih bistvenih tehničnih
pomanjkljivosti izbrane fotografije si Komisija pridržuje pravico, da je po posvetovanju z
natečajno žirijo kljub vsebinski in kompozicijski ustreznosti ne uvrsti na razstavo.
Na natečaj lahko prijavite tudi fotografije, posnete pred pričetkom natečaja, vendar le tiste, ki
še niso bile objavljene v javnih občilih. Rok za prijavo na natečaj in oddajo del je 24. oktober
2017; Komisija pri tem dopušča možnost podaljšanja tega roka iz posebnih razlogov. Komisija
bo pri prijavljenih delih, ki ne bodo vsebovala vseh zahtevanih podatkov, avtorje pozvala k
dopolnitvi. Če pa spremna dokumentacija fotografije na dan odločanja natečajne žirije ne bo
popolna, žirija fotografije ne bo obravnavala. Komisija si pridržuje pravico, da v primeru velikega
števila prijavljenih fotografij na podlagi vnaprej določenih kriterijev naredi predhodni izbor
fotografij, ki jih nato predloži natečajni žiriji.

Natečajna žirija
Komisija bo za potrebe izbora najboljših fotografij imenovala posebno natečajno žirijo, ki jo bodo
sestavljali predstavniki različnih strok, in sicer predvidoma fotografski ustvarjalci, strokovnjaki za
vizualno komunikacijo, umetnostni kritiki, javne osebnosti, ki delujejo na področju uveljavljanja
javnega interesa, in predstavnik Komisije. Kriterije, po katerih bo natečajna žirija presojala
prijavljena dela, bodo žiranti oblikovali sporazumno pred začetkom uradnega pregledovanja
prijav. Zasledovani cilj bo izbrati kvalitetno zaključeno celoto fotografskih del z ustreznim
družbenim sporočilom glede na namen natečaja, iz katerih bo nato oblikovana potujoča
fotografska razstava.

Razstava najboljših fotografskih del
Otvoritev fotografske razstave bo dogodek v organizaciji Komisije za preprečevanje korupcije ob
mednarodnem dnevu boja proti korupciji. Predvideno je, da bo razstava v prihodnjem letu
potovala v različne kraje po Sloveniji.
S prijavo dela na natečaj se avtorji torej strinjajo z uporabo svojega dela za nekomercialno rabo
na zgoraj opisane in morebitne nadaljnje načine, pri čemer bo komisija zagotovila, da ne bo
prišlo do posegov v avtorsko delo fotografije.

Kontaktna oseba
Koordinator ustvarjalnega natečaja KPK "Korupcija v sliki" je Sašo Podobnik. Dosegljiv je
po telefonu št. (01) 400-5714 oziroma na elektronskem naslovu saso.podobnik@kpk-rs.si.
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PRIJAVA NA JAVNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ KPK 2017

Spodaj podpisani/-a ________________________________________, kontaktni naslov
_______________________________, na javni fotografski natečaj Komisije za
preprečevanje korupcije "Korupcija v sliki" prijavljam fotografsko delo/serijo z naslovom
________________________________________.

Izjavljam, da sem (so)avtor fotografije, ki jo prijavljam; da nisem poklicni fotograf; da nisem
zaposlen na Komisiji za preprečevanje korupcije ali družinski član zaposlenega na Komisiji
za preprečevanje korupcije; in da prijavljena fotografija ni bila predhodno objavljena v
javnih občilih. Dovoljujem javno objavo prijavljenega dela v nekomercialne namene.

Podpis (so)avtorja:
V/na _______________ (kraj), __________ (datum)

_______________________

Če fotografsko delo prijavljate kot starš ali skrbnik, navedite ime mladoletne osebe, ki je
avtor/-ica fotografije in leto njenega rojstva: _____________________________________

Če fotografsko delo prijavljate kot mentor, navedite ime mladoletne osebe, ki je avtor/-ica
fotografije, leto njenega rojstva in šolo, ki jo obiskuje:
_____________________________________
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