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NOVICE
Fotografski natečaj na hribovski vasi Strojna

VSEBINE
IX. Fes val slovenskega jazza
Kuharjevi dnevi - Predstavitev zbornika referatov beseda o
Prežihu
Kuharjevi dnevi - Simpozijski večer s pisateljem in urednikom
Marjanom Kolarjem
Koroška pravljična bitja obiskala tabornike

Vabimo vas k sodelovanju v nagradnem fotografskem natečaju.

Slovenski dan športa – dan odpr h vrat

Dve fotograﬁji bosta nagrajeni!

Večer z Varuhom na Ravnah na Koroškem uspel!

Posnemite doživete in inova vne fotograﬁje vasi Strojna, jih naložite v spletni prijavi in tako sodelujte v
nagradnem natečaju.

»Večer z varuhom« na Ravnah na Koroškem

Posnemite doživete in inova vne fotograﬁje vasi Strojna (največ 5 fotograﬁj), jih naložite v spletni
prijavi in tako sodelujte v nagradnem natečaju. Fotograﬁje lahko naložite od 15. 9. 2013 do 15. 10.
2013 do 12.00.

Knjigobežnica v grajskem parku
Mednarodni plavalni mi ng Start 2013

Digitalne fotograﬁje morajo ime minimalno resolucijo 1600 x 1200 pikslov (pri razmerju slike 4:3) ali
1600 x 1050 pikslov (pri razmerju slike 3:2); vsaka naložena datoteka ne sme bi večja od 3 MB.
Fotograﬁje morajo bi v JPG formatu. Lahko so barvne ali črno-bele.

12. oktober – praznik mesta Ravne na Koroškem

V torek, 15. 10. 2013 ob 12.00 se prične glasovanje za najboljšo fotograﬁjo. Povabite h glasovanju
svoje znance: z vsakega IP naslova računalnika je možno odda samo en glas.

Galerija Ravne – ustvarjalnice

Fotograﬁja, ki bo do 22. 10. 2013 do 12.00 prejela največ glasov, bo nagrajena: podjetje So trade, d.
o. o., z Raven na Koroškem podarja prenosni računalnik.
Druga nagrada bo podarjena avtorju fotograﬁje po izboru žirije, in sicer vrednostni bon v višini 150 €
za nakup v trgovini So trade, d. o. o., na Ravnah na Koroškem.
Vse podrobnos na www.vas-strojna.si in v pravilniku.

Otvoritev objekta »Železarjem – Štauharija 2013«

Ditka v Kompleksu predstavila svojo novo zgoščenko
Svečanost ob posaditvi dreves
Cepljenje pro gripi
Moja dežela - lepa in gostoljubna
Občina Ravne na Koroškem nadaljuje z izvajanjem ukrepov za
izboljšanje položaja invalidov v občini
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Še nekaj dni za prijavo na letošnjo SIMBIOZO
Po Vorančevi po
Članska ekipa OK Fužinar druga v Italiji
Sobote na Mestni tržnici
Predstavitev zbornika Kulturnega društva literatov Mežiške
doline
Razstava »Naše zgodbe« – CUDV Črna na Koroškem
Koroški mladinski center odpira svoja vrata!
Poli ka jo razbija, taborniki jo združujejo!
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Mednarodni maraton v kolesarjenju
Divje šepetanje v Punklu
David Mencinger: Fotograﬁje
Potopisno predavanje: kitara, taksi in kruh

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

converted by Web2PDFConvert.com

