
Fotografski natečaj astronomske fotografije Vegova 2015  

- Telesa Osončja in globoko nebo - 

 

 

ERSŠG Vegova, Ljubljana ob 3. dnevu astronomije 22. maja 2015 prireja fotografsko 

razstavo Telesa Osončja in globoko nebo s trajanjem od 22. maja do 19. junija 

2015 in razpisuje  istoimenski fotografski natečaj, katerega najboljše fotografije  bodo 

sodelovale na razstavi.   

 

Razpisani  fotografski natečaj se bo zaključil 15. maja 2015. Na njem lahko s svojimi 

fotografijami  teles Osončja (planetov in lun, Sonca, asteroidov in kometov…) in 

globokega neba (galaksije, meglice, zvezdne kopice, širokokotni posnetki nočnega 

neba...) sodelujejo osnovnošolci in srednješolci ter aktivni učitelji teh šol.  

 

Strokovna komisija bo na podlagi tehničnih in estetskih kriterijev naredila ožjo izbiro  

najboljših fotografij za posamezno temo in izbrala tri najboljše fotografije, ki bodo tudi 

nagrajene. Nagrajence bo razglasila 22. maja 2015 ob odprtju razstave. Na razstavi 

bodo s plakati predstavljene najboljše fotografije, istočasno bodo razstavljeni tudi 

nekateri profesionalni posnetki iranskega astrofotografa Babaka Tafreshija. Tisk 

plakatov omogoča ERSŠG Vegova.  

 

1. tema – Telesa Osončja  
Na fotografiji mora biti katerikoli komet posnet v letu 2015, planet, luna, Sonce… 

2. tema – Globoko nebo   
Na fotografiji mora biti jasno vidno  vsaj eno telo  globokega vesolja -    meglica, kopica, galaksija… 

 

Razpisni pogoji: 

Na fotografskem natečaju lahko sodelujejo osnovnošolci in srednješolci ter 

aktivni učitelji teh šol, razen članov komisije natečaja. 

 

Avtor lahko na vsako posamezno temo natečaja pošlje največ dve (2) v tiskanih 

mediji še neobjavljeni fotografiji v digitalni obliki na elektronski 

naslov uprava@vegova.si s pripisom v glavi Astrofotonatečaj-Telesa Osončja ali 

Astrofotonatečaj-Globoko nebo. Ime fotografije je hkrati tudi njena šifra (npr. 

Lovejoy_x99.jpg). Ime poljubno izbere avtor. S tem je omogočena njegova 

anonimnost. Člani komisije nimajo vpogleda v poslana elektronska sporočila avtorjev, 

temveč le v fotografije in podatke z obrazca ter imena datotek.  

 

Velikost posamezne datoteke (fotografije) naj ne presega 7 MB, naj pa ne bo manjša 

od 1 MB. Če skupna velikost poslanih datotek za posamezno temo presega 7 MB, 

mora avtor vsako fotografijo poslati posebej. Za posamezno fotografijo mora avtor 

navesti osnovne tehnične podatke in morebitne načine manipulacije v obrazec, ki je 

del maila in ima naslednjo vsebino: 

 

mailto:uprava@vegova.si


Ime datoteke fotografije: 

Naslov fotografije: 

1. tema: Telesa Osončja, objekti na fotografiji: (npr. komet Lovejoy C/2014/Q2…) 

2. tema: Globoko nebo, objekti na fotografiji: (npr. M42, M43..) 

Kraj fotografiranja: 

Čas fotografiranja: 

Fotoaparat oz. tip kamere: 

Objektiv oz. teleskop: 

Metoda fotografiranja (sledenje, fiksno stojalo …): 

Čas osvetlitve:                                                      ISO: 

Digitalna obdelava (Deep Sky Stacker, Photoshop, Registax …): 

Za avtentičnost in pravilno navedeno avtorstvo fotografije jamči pošiljatelj oz. avtor, 

ki  dovoljuje objavo fotografij na spletnih straneh ERSŠG Vegova Ljubljana, ter 

objavo v časopisu Vegovc in v reviji Spika. Moralne avtorske pravice obdrži avtor. 

Komisija: 

Komisijo sestavljajo Andrej Guštin in Rasto Snoj z ERSŠG Vegova, Boris Kham z 

Gimnazije Jožeta Plečnika in urednik revije Spika Bojan Kambič 

Roki: 

Natečaj se zaključi 15. maja 2015 ob 23h59min. 

Izbira fotografij: 

Komisija bo zasedala 18. maja 2015. 

Komisija bo med poslanimi fotografijami izbrala 10 najboljših na posamezno temo, 

med njimi pa še 1., 2. in 3. nagrajeno fotografijo. Pri tem bo upoštevala ustrezanje 

izdelkov  razpisani temi ter tudi tehnične in estetske vrednosti fotografij. Komisija je v 

svojih odločitvah avtonomna, podrobnosti svojih odločitev ne posreduje dalje.  

Pritožba na odločitev komisije ni možna, njena odločitev je dokončna. 

Obveščanje o rezultatih: 

Nagrajenci bodo o odločitvi komisije obveščeni 20. maja 2015 in povabljeni na 

odprtje razstave v avli ERSŠG Vegova, Vegova 4, Ljubljana. Obveščanje bo potekalo 

elektronsko na naslov, s katerega  so bile poslane fotografije, ob tem bodo 

nagrajenci pozvani k pošiljanju osebnih podatkov (ime, priimek, šola, (razred)…) 

Javna objava rezultatov in razglasitev nagrajencev bo 22. maja 2015 ob odprtju 

razstave  na Vegovi. Prvonagrajene fotografije in nagrajenci bodo objavljeni na 

spletni strani ERSŠG Vegova, v reviji Spika in v publikaciji Vegovc.  


