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Natečaj za najboljše geografske fotografije z naslovom »Geografija se pričenja in konča s/z …« 

 

 

30. letnica Geografije v šoli 

 

V letu 2022 bomo obeležili 30 let izhajanja revije Geografija v šoli. Revija izhaja od leta 1992 do danes, vmes 

edino leta 2015 ni izšla. Gre za pomemben jubilej, saj gre za edino revijo na Slovenskem, ki je namenjena 

didaktiki pouka geografije. A revija je več kot to, saj lahko v člankih in drugih prispevkih najdete tudi 

znanstvene in strokovne prispevke s področja geografije, različne novice in zanimivosti iz sveta in doma. Več 

prostora bomo 30. letnici izhajanja posvetili v drugi in tretji številki, v tej pa k temu napovedniku pridajmo 

povabilo na natečaj za najboljše geografske fotografije. 

 

Razpis natečaja 

 

Razpisujemo natečaj za najboljše geografske fotografije z naslovom »Geografija se pričenja in konča s/z 

…«  
 

Kako lahko sodelujete? 

 

Delite z nami podobe, oblike, detajle, ki vas navdihujejo skozi raziskovanje Slovenije. Posnemite 3 fotografije 

in jih pošljite na naslov anton.polsak@zrss.si do 1. junija 2022. Za vsako fotografijo dodajte kratek opis oz. 

naslov fotografije in lokacijo z GPS koordinatami. Fotografije naj bodo vaše avtorsko delo ali pa imate 

privolitev tistih, v imenu katerih pošiljate fotografije. Fotografije naj bodo v resoluciji med 6 in 20 milj. pik v 

formatu 2 : 3 ali 3: 4 pokončno ali ležeče. Zapis je lahko tudi v komprimiranih zapisih, npr. obliki jpg. 

Komisija, sestavljena iz štirih članov uredniškega odbora revije Geografija v šoli, bo prispele fotografije 

pregledala in izbrala tri najboljše. Rezultati natečaja bodo objavljeni 28. junija 2022 na konferenci učiteljev 

družboslovnih in humanističnih predmetov Mladi in ustvarjalnost. 

 

Merila izbora:  

 skladnost fotografije z njenim naslovom, 

 kakovost, 

 geografsko sporočilo, 

 razvidnost (jasnost) izbranega geografskega pojava ali odnosa med pojavi,  

 izvirnost.  
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Najboljše fotografije bomo objavili v prihodnjih številkah revije, avtor zmagovalne fotografije pa bo prejel 

enoletno brezplačno naročnino na našo revijo. 

 

 

 

Odbor natečaja »Geografija se pričenja in konča s/z …«  

 

 

 


