
 
SPOROČILO ZA MEDIJE 

Začelo se je zbiranje prijav za fotografski natečaj 
Slovenia Press Photo 2015 

Ljubljana, 11. maj 2015 – Od 10. maja dalje se je možno prijaviti na natečaj Slovenia Press 

Photo – SPP 2015, ki bo potekal v okviru festivala SPP 2015. Organizira ga SPP Zavod za 

promocijo fotografije. Slovenski fotografi se na natečaj lahko prijavijo do 30. maja 2015 

prek elektronskega obrazca na spletni strani www.sloveniapressphoto.si. Najboljša dela 

slovenskih fotografov in fotoreporterjev po izboru priznane mednarodne žirije bodo ob 

zaključku festivala SPP 2015 na ogled v Cankarjevem domu, kjer bo potekala tudi večina 

spremnih dogodkov festivala. 

 

SPP Zavod za promocijo fotografije letos že šestič organizira festival novinarske in dokumentarne 

fotografije SPP 2015. V okviru festivala, ki bo v začetku junija 2015 potekal v Ljubljani, organizirajo tudi 

natečaj najboljših fotoreporterskih izdelkov. Zmagovalna dela nagrajencev in dobitnikov častnih omemb, 

ki jih bo izbrala mednarodna žirija, bodo razglašena 5. junija 2015 na uradnem dogodku v Cankarjevem 

domu, kjer bodo nagrajene fotografije tudi razstavljene.  

 

Po uspešno izvedenih festivalih Slovenia Press Photo vse od leta 2009, ki so jih spremljala eminentna 

imena s področja fotoreporterstva, razstave mednarodno uveljavljenih agencij, številne izobraževalne 

delavnice in talentirani slovenski fotografi, se letos prav tako obeta bogat spremljevalni program. Več o 

programu bomo sporočili v prihodnjih dneh. Spremljajte našo uradno spletno stran, Facebook in 

Twitter. 

 

Podrobnosti natečaja SPP 2015 

Slovenski fotografi in fotoreporterji dnevno spremljajo mnoge dogodke in beležijo zanimive ter 

pretresljive zgodbe. Natečaj SPP 2015 je priložnost za pregled najboljših fotoreporterskih dosežkov 

preteklega leta in je namenjen vsem profesionalnim in zahtevnim amaterskim fotografom s stalnim 

prebivališčem v Sloveniji. Fotografi lahko prijavijo dela v 5 kategorijah: Novice, Šport, Ljudje, Kultura in 

zabava, Narava in okolje. Število prijavljenih fotografij oziroma reportaž ni omejeno, ocenjevanje pa bo 

otekalo anonimno.  

 

Žirija mednarodno priznanih strokovnjakov s področij fotožurnalizma in fotografije  bo ob zaključku 

natečaja izbrala po eno najboljšo fotografijo in fotoreportažo v posamezni kategoriji ter zmagovalno 

fotografijo in zmagovalno reportažo celotnega natečaja. Na slavnostni podelitvi v Cankarjevem domu bodo 

nagrajenci svoja dela tudi razstavili.  

 

 

 

 

 

http://www.sloveniapressphoto.si/


 
Napoved programa festivala SPP 2015 

Program letošnjega festivala novinarske in dokumentarne fotografije SPP 2015 se bo pričel s predavanjem 

žirantov Jeromea Delayja in Louise Gouliamaki 2. junija 2015, naslednji dan bosta o sodelovanju pri 

spletni foto reviji ME-MO Magazine govorila Fabio Bucciarelli in Maral Deghati, oba člana žirije. Zavod 

SPP bo od 3. do 5. junija 2015 organiziral tudi delavnice, ki jih bosta vodila Jerome Delay in Louisa 

Gouliamaki z gosti.  

 

Zaključni dogodek s podelitvijo nagrad Slovenia Press Photo 2015 (5.6.2015, ob 20.00, v Cankarjevem 

doma v Ljubljani) bo hkrati tudi otvoritev razstave nagrajencev Slovenia Press Photo 2015 in dobitnikov 

častnih omemb.  

 

 

 

Informacije za medije: 

Spletna stran Zavoda SPP: www.sloveniapressphoto.si 

Facebook: Zavod SPP in Slovenia Press Photo 2011 

Twitter: Zavod_SPP 

 

Kontaktna oseba: Eva Goričan 

Kontaktni elektronski naslov: eva.gorican@taktik.si 

Kontaktna telefonska številka: + 386 41 970 753 
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Datumi otvoritev razstav in dogodkov: 

2.6.2015 
Predavanje: 

Jerome Delay in Louisa Gouliamaki, ob 20.00 

Cankarjev dom, 

predavalnici M2 in M3 

 

(Prešernova cesta 10, Ljubljana) 

3.6.2015 

 

Delavnica: 
Jerome Delay in Louisa Gouliamaki z gosti, ob 12.00 

 
Predavanje: 

Fabio Bucciarelli in Maral Deghati, ME-MO Magazine 

Cankarjev dom, 

predavalnici M2 in M3 

 (Prešernova cesta 10, Ljubljana) 

 

Galerija Fotografija 

(Mestni trg 11/I, Ljubljana) 

4.6.2015 

 
Delavnica: 

Jerome Delay in Louisa Gouliamaki z gosti, ob 09.00 
 
 

Cankarjev dom, 

predavalnici M2 in M3 

 

 (Prešernova cesta 10, Ljubljana) 

5.6.2015 

Delavnica: 
Jerome Delay in Louisa Gouliamaki z gosti, ob 09.00 

 

Razglasitev zmagovalcev + podelitev nagrad, ob 20.00 

Cankarjev dom, 

predavalnici M2 in M3 

 (Prešernova cesta 10, Ljubljana) 

 

Cankarjev dom, 

(Prešernova cesta 10, Ljubljana) 

 

 

Mednarodna žirija 

Jerome Delay je glavni fotograf AP za Afriko, stacioniran v Johannesburgu. Delal je v Denverju, Coloradu in v 

Washingtonu kot fotograf za AFP, preizkusil se je kot glavni fotograf v Jeruzalemu, kot fotograf in mednarodni urednik 
fotografije v Parizu in v Londonu. Pokrival je dogajanje v Beli hiši, zimske Olimpijske igre v Calgaryju in Svetovno 
nogometno prvenstvo, po drugi strani pa se je ukvarjal s konflikti po svetu, vključujoč Bližnji vzhod, Afriko, Balkan, 
Severno Irsko, Haiti, Kašmir in Afganistan. Jerome je za svoje delo prejel nagrade POYi, Atlanta Photojournalism 
Seminar, Eisie Awards, White House News Photographers Association, APME Awards, National Headliners Awards, 
Overseas Press Club, International Photos of the Year and the Excellence in Journalism. Dvakrat je postal finalist za 
Pulitzerjevo nagrado, prejel je tudi najvišjo nagrado AP in nagrado Gramling za novinarsko ekselenco. 
 

Fabio Bucciarelli (rojen v Italiji leta 1980) je dokumentarni fotograf, ki se osredotoča na konflikte in humanitarne 

posledice vojne. Zadnjih nekaj let je delal na področju velikih svetovnih dogajanj v Libiji, Siriji, Južnem Sudanu in 
Maliju. Sodeluje z AFP in revijo TIME, njegove slike so bile objavljene po celem svetu. Fabio je prejel najvišje nagrade 
fotonovinarstva, med njimi tudi s tekmovanj Robert Capa Gold Medal, Prix Bayeux-Calvados, World Press Photo in 
POYi. Njegova dela so bila razstavljena v New Yorku, Rimu, Milanu, Londonu, Barceloni, Amsterdamu in Kuala 
Lumpurju. Je soustanovitelj spletne revije ME-MO. Nazadnje je izdal knjigo "L'Odore della Guerra". 
 

Louisa Gouliamaki je bila rojena v Gdyniji na Poljskem. Na Fakulteti za umetnost in dizajn na Tehnološkem 

inštitutu v Atenah je študirala fotografijo. Kot fotografinja dela od leta 1992. Leta 1996 je postala odgovorna 
fotografinja atenskega oddelka mednarodne EPA, kjer je pokrivala nekatere najpomembnejše politične, socialne in 
športne dogodke v Grčiji in tujini. Med leti 1997 in 2000 je pokrivala krizo na Balkanu in vojno na Kosovu. Od leta 2005 
dela pri mednarodni agenciji AFP v Atenah, kjer se ukvarja predvsem z dogajanjem v Grčiji in tujini, obenem pa dela 



 
na nekaterih zasebnih projektih. Njeno delo je bilo nagrajeno in predstavljeno na razstavah in festivalih v Grčiji in 
drugje, vključujoč POYi , CHIPP, PIX3 , Visa pour L’ image , Athens Photo Festival, Humanity Photo Awards, Tashkentale 
, Lithuanian Photo Circle, UNHCR, galerijo La Petit Poule Noire-Paris, Third Floor Gallery-Cardiff idr. Louisa je obenem 
tudi članica Foreign Press Association of Greece. 
 

Maral Deghati je poliglotka in ima multikulturno ozadje, področja njenega dela vključujejo fotografijo, 

komunikacijske študije, umetnost in družbene vede. Je odgovorna urednica spletne revije ME-MO Magazine, obenem 
pa je predana mednarodni fundaciji WARM, ki se ukvarja s sodobnimi svetovnimi konflikti. Maral je delovala v foto 
agencijah kot urednica fotografije in se ukvarjala s projekti dokumentarnega filma kot producentka in komunikatorka. 
 


