
 

 

 

 

 

»EAThink2015«* 

Mednarodni fotografski natečaj 
 

Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) v okviru evropskega projekta »EAThink2015«* 
razpisuje foto natečaj z naslovom 

»MISLI GLOBALNO, JEJ LOKALNO:  
prehrana in alternativni prehranski viri« 

 

NAMEN: 
Izbrati najboljšo FOTOZGODBO na temo prehrane in alternativnih prehranskih sistemov.  

Najboljše fotozgodbe, ki bodo izbrane v vsaki partnerski državi projekta »EAThink2015«, bodo 
predstavljene na razstavi »Hrana v oblaku« (»Food Cloud Exhibition«).  
Razstava bo potekala v septembru in oktobru letošnjega leta v okviru največje letošnje 
svetovne razstave Expo 2015 v Milanu. 
 

KDO LAHKO SODELUJE:  
Fotonatečaj je namenjen 6. – 9. razredom OŠ in razredom srednjih šol. 
Pozor! Na fotonatečaju lahko sodelujejo posamezni razredi, ne posamezni učenci ali dijaki! 
 

VSEBINA FOTONATEČAJA: 
Fotozgodba naj se nanaša na katero izmed spodnjih vsebinskih področij: 

 šolski ekovrtovi: pridelava, predelava, trajnostna načela na ekovrtu, uporaba avtohtonih 

sort,…; 

 hrana (kmetijstvo) lokalno in globalno: pridelava, prevoz hrane (vpliv na sezonskost in 

svežino živil), »vodni odtis« živil, onesnaževanje okolja, vpliv pridelovanja na tla in/ali 

biotsko raznovrstnost, ustvarjanje odpadkov (embalaža uvoženih pridelkov) in 

presežkov kmetijskih pridelkov, kmetijstvo (pridelava hrane) na globalnem Jugu in 

Severu; 

 

INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 
Sedež: Metelkova 6, 1000 Ljubljana 

Poštni naslov: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana 
Tel. 0590 71 333 / 051 368 890 

www.solskiekovrt.si / www.itr.si  
solski.ekovrt@itr.si / info@itr.si  
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 semena: varstvo in raba avtohtonih semen, vpliv korporacij na dostop do semen in sort; 

 alternativni prehranski sistemi: ekološka pridelava, lokalni prodajni kanali 

(ekotržnice,…), partnersko kmetovanje, sezonska (eko)živila; 

 hrana v naši regiji: vpliv kulture, tradicije in gastronomije (načina priprave hrane). 

 

KAKO SODELOVATI? 
Posamezen razred (skupina) pošlje fotozgodbo, sestavljeno iz 3 – 5 digitalnih fotografij, vsaka 
fotografija naj bo opremljena z besednim sporočilom (sloganom). Posamezen slogan naj ne bo 
daljši od 160 znakov (s presledki) v slovenskem in v angleškem jeziku (zaželeno, a ni obvezno). 

Tehnične zahteve poslanih fotozgodb. 

 Ločljivost posamezne poslane fotografije mora biti 300 dpi. 

 Velikost celotne fotozgodbe ne sme presegati 2 MB. Še vedno pa si shranite fotografijo 

v originalni velikosti z visoko ločljivostjo (20x30 cm). Za tisk za namen razstave bomo 

fotografije v taki obliki namreč potrebovali. 

 Fotografije so lahko barvne in/ali črno-bele. 

 Format fotografij: .jpg, .jpeg. 

Vsak razred (sodelujoči) fotozgodbi priloži še izpolnjeno in podpisano listo udeležencev (glejte 
prilogo). 

ČASOVNICA NATEČAJA: 
Fotozgodbe morajo prispeti najkasneje do petka, 29. maja 2015 na Inštitut za trajnostni razvoj. 
Gradivo sprejemamo bodisi na e-naslov Inštituta za trajnostni razvoj: solski.ekovrt@itr.si bodisi 
na poštni naslov pisarne: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana (fotozgodbe, zapisane na CD-ju). 

NAGRADA: 

Najboljša fotozgodba posameznega razreda bo predstavljena na razstavi »Hrana v oblaku«, ki 
bo potekala v okviru mednarodne razstave Expo 2015 (maj - oktober 2015). Razstavo »Hrana v 
oblaku« bo obiskalo približno 20 milijonov obiskovalcev. 

Slovenski razred z najboljšo fotozgodbo bo nagrajen z udeležbo na izletu na svetovno razstavo 
Expo2015 v Milano v septembru/oktobru 2015: prevoz in 2 nočitvi za 10 učencev in 2 učitelja/-ici. 
 

IZBOR ZMAGOVALCA: 

Merila za izbor najboljše fotozgodbe so skladnost fotozgodbe s temo natečaja, kakovost, 
estetika in inovativnost. Najboljše delo bo izbrala (nacionalna) komisija. 

PREDSTAVLJANJE REZULTATOV: 
Fotozgodbe posameznih razredov bodo objavljene na spletni strani programa Šolski ekovrtovi 
(in najava rezultatov na spletni strani Inštituta za trajnostni razvoj), na družabnem omrežju 
Facebook in na spletni strani projekta »EAThink2015«: www.eathink2015.org . 

mailto:solski.ekovrt@itr.si
http://www.expo2015.org/en/index.html?packedargs=op=changeLang
http://www.expo2015.org/en/index.html?packedargs=op=changeLang
http://www.solskiekovrt.si/
https://www.facebook.com/solskiekovrt?ref=hl
http://www.eathink2015.org/


 

 

*PREDSTAVITEV PROJEKTA »EAThink 2015 - Globalno učenje za spremembe v ELR2015 ** in 
onkraj: evropsko angažiranje mladih od šolskih vrtov do trajnostnih prehranskih sistemov« 

Projekt se osredotoča na trajnostne prehranske sisteme in kmetovanje malih kmetij; temelji na 
globalnem učenju o soodvisnosti med Severom in Jugom ter o varnosti preskrbe s hrano. 
Ključni elementi projekta so aktivno sodelovanje mladih in krepitev načrtovanja izobraževanja 
učiteljev, s pomočjo izkustvenih metod, spletnih orodij in komunikacije. Inštitut za trajnostni 
razvoj bo vključeval in delil izkušnje programa Šolski ekovrtovi, ki so ena od ključnih izkustvenih 
metod projekta.  

Več o projektu in predvsem predvidenih dejavnostih najdete na spletnem portalu programa: 
tukaj. 

**Evropsko leto za razvoj, ki ga praznujemo letos. 

http://www.solskiekovrt.si/?p=4708

