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Medgeneracijski fotografski natečaj: Jesenske zgodbe 2020
Hortikulturno društvo Maribor razpisuje, v sodelovanju z Javnim skladom Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti (JSKD), Območna izpostava Maribor in Zvezo kulturnih društev
Maribor, Medgeneracijski fotografski natečaj Jesenske zgodbe 2020.
Medgeneracijski fotografski natečaj Jesenske zgodbe 2020 je namenjen vsem ljubiteljem
narave in fotografskega ustvarjanja, delujočim na področju 18. sodelujočih občin Podravske
regije v projektu ZLATA VRTNICA (Maribor, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Sv. Jurij,
Lenart, Sv. Trojica, Sv. Ana, Šentilj, Lovrenc na Pohorju, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Selnica ob
Dravi, Starše, Pesnica, Benedikt, Cerkvenjak, Ruše in Kungota).
Udeležba na natečaju je brezplačna. Barvno ali črno belo fotografijo lahko odda vsak
ljubiteljski fotograf s stalnim prebivališčem v naštetih občinah. Vsak avtor lahko pošlje največ
eno fotografijo v barvni ali črno-beli tehniki v formatu JPG ali JPEG, z ločljivostjo 200-300
dpi in velikosti najmanj 2000px po krajši stranici (stopnja kompresije med 8-12, datoteka naj
ne presega 10 MB). Oddaja fotografije skupaj s prijavnico je možna le preko e-pošte na
naslov: foto.jskd.mb@gmail.com. Rok za oddajo fotografij je 4. december 2020.
Prispela dela bo ocenjevala pet članska žirija v sestavi: prof. Gerhard Angleitner
(podpredsednik Foto kluba Maribor), Marijan Mirt (akademski kipar, član Društva likovnih
umetnikov Maribor), Borut Ambrožič (predsednik Hortikulturnega društva Maribor), Ksenija
Gajič (vodja cvetličarne Aralija, Pogrebno podjetje Maribor) in mag. Matija Varl (koordinator
izpostave JSKD, Območna izpostava Maribor.
Žirija bo izbrala dela, ki bodo v letu 2021 razstavljena na razstavišču Karlinia, JSKD Maribor,
Pobreška cesta 20 in objavljena v katalogu. Prva širi dela bodo tudi nagrajena. Nagradni fond
je še v nastajanju in bo objavljen na FB straneh in spletnih straneh organizatorjev ter v reviji
ŠTAJERC.

Hortikulturno društvo Maribor je najstarejše tovrstno društvo v Sloveniji, ki je bilo
ustanovljeno v Mariboru leta 1869. S svojo trajnostno usmeritvijo deluje na področju
ohranjanja narave in varstva okolja, turizma, varstva naravne in kulturne dediščine ter
kulture. Hortikulturno društvo Maribor je član ŠTZ - Štajerske turistične zveze, Občinske
turistične zveze Maribor, TZS - Turistične zveze Slovenije in ZID – Zveze Inženirskih društev
Maribor. Skozi zgodovino svojega delovanja je bilo društvo včlanjeno v druga stanovska
združenja. Članice in člani Hortikulturnega društva Maribor nadaljujejo tradicijo ozelenitve
urbanih zelenih površin Maribora in okolice ter spodbujajo posameznike in odločevalcev za
ohranitev okolja, varovanje narave ter uveljavljanje načel trajnosti. Skrb za okolju prijazno
ravnanje v Mestni občini Maribor, kjer ima društvo sedež, negujejo skupaj v projektu ZLATA
VRTNICA z 17 okoliškimi občinami iz Podravske regije: Duplek, Miklavž na Dravskem polju,
Sv. Jurij, Lenart, Sv. Trojica, Sv. Ana, Šentilj, Lovrenc na Pohorju, Rače-Fram, Hoče-Slivnica,
Selnica ob Dravi, Starše, Pesnica, Benedikt, Cerkvenjak, Ruše in Kungota.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je vodilna kulturna mreža v Sloveniji, ki s svojimi
programi spodbuja kulturno ustvarjalnost, zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo
ljubiteljskim kulturnim dejavnostim na področju vse Slovenije in zamejstva. Pri tem se
zavzema za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika; spodbujanje kulturne raznolikosti;
uveljavljanje kulturne vzgoje in izobraževanja v vseh segmentih kulture za vse generacije;
povečevanje socialne povezanosti v družbi in za ohranjanje tradicije in spodbujanje sodobnih
ustvarjalnih oblik.
Zveza kulturnih društev Maribor
ZKD Maribor združuje kulturna društva iz občin Duplek, Hoče-Slivnica, Maribor, Miklavž,
Rače-Fram in Starše.
Zvezo kulturnih društev Maribor so ustanovila kulturna društva s širšega področja Maribora v
začetku dvajsetih let prejšnjega stoletja. Med II. svetovno vojno so nemške oblasti slovenska
kulturna društva prepovedale, po vojni pa je zveza spet delovala kot Zveza Svobod, Zveza
kulturno-prosvetnih organizacij in Zveza kulturnih organizacij. Od leta 1997 spet nosi prvotno
ime. Takrat so kulturna društva nekdanje občine Pesnica (sedaj občine Šentilj, Pesnica in
Kungota) ustanovila svojo zvezo, v nekdanji občini Ruše (Lovrenc, Selnica, Ruše) so zvezo
ukinili, ZKD Maribor pa danes združuje društva iz občin Duplek, Hoče-Slivnica, Maribor,
Miklavž, Rače-Fram in Starše in je ena najmočnejših v Sloveniji.
Poslanstvo zveze je ves čas enako: s povezanostjo v lokalnem okolju krepiti vlogo in pomen
kulturnih društev pri širjenju kulturnih vrednosti v družbeni skupnosti, še posebej na način
aktivnega udejstvovanja ljudi v kulturnem ustvarjanju. Zveza tesno sodeluje z mariborsko
izpostavo sklada pri oblikovanju in izvajanju skupnega programa kulturnih društev. Zveza
avtonomno zastopa interese kulturnih društev v lokalni samoupravi in preko članstva v ZKD
Slovenije tudi na ravni države.
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