Poročilo o delovanju Fotografskega društva Jesenice v letu 2017
Za nami je, upam, da lahko rečem, uspešno leto delovanja društva pod vodstvom novo izvoljenih
organov.
Glavni dejavnosti društva sta bili tudi v letu 2017 razstavljanje in prirejanje razstav ter izobraževanje.

Postavitve razstav
Še vedno upravljamo s petimi razstavišči:
-Fotogalerijo Jesenice v avli Gledališča Toneta Čufarja,
-Fotogalerijo Jaka Čopa v avli Zdravstvenega doma na Selu pri Žirovnici,
-Razstavišča:
- Dom upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice
- Dom Viharnik v Kranjski Gori.
- Občinska knjižnica v Kranjski Gori.
Skupaj smo v vseh razstaviščih postavili 62 razstav.
V Fotogaleriji Jesenice smo v letu 2016 postavili 14 razstav. Poleg sedmih razstav naših članovDanica Novak, Bogdan Bricelj, Aleksander Čufar, Nik Bertoncelj, Jani Novak, Stane Vidmar in Lado
Brišar smo postavili tudi štiri razstave uveljavljenih slovenskih avtorjev- Nevenka Papič, Miran Krapež,
Janez Verzel in Milan Malovrh. Ena razstava je bila skupinska- kolekcija fotografij za koledar Dobro
jutro, Slovenija 2018 Eno razstavo smo postavili za Gledališče Toneta Čufarja ob tradicionalnem
srečanju ljubitelskih gledališč- Čufarjevi dnevi 2017 in eno za obletnico Glasbene šole Jesenice.
Razstave v Fotogaleriji Jesenice odpiramo s kulturnim programom. Za tega največkrat poskrbi
Glasbena šola Jesenice, po potrebi pa drugi glasbeni umetniki. Na otvoritvah podelimo zahvalo
avtorju in pripravimo manjšo pogostitev. Razstave v Fotogaleriji omogoča Občina Jesenice v okviru
razstavne dejavnosti.
V Fotogaleriji Jaka Čopa smo postavili 13 razstav, dve smo postavili za OŠ Žirovnica. Razstave že
vrsto let podpira Občina Žirovnica.
Na razstavišču v Domu upokojencev F. Berglja smo postavili11 razstav. Tu razstavljajo samo naši
člani.
V Domu Viharnik v Kranjski gori smo postavili 12 razstav. Za pokrivanje dela stroškov teh razstav je
v okviru razpisa prispevala nekaj sredstev Občina Kranjska Gora.
V Knjižnici Kranjska gora smo v letu 2017 postavili 12 razstav.
Naši člani občasno gostujejo še na drugih razstaviščih: Kosovi graščini, Doliku, Kulturnem domu
Viktorja Gregorača na Javorniku, Kulturnem hramu na Koroški Beli, Zdravstvenem domu v Hrastniku,
Galeriji Pasaža v Radovljici in še kje.
Sodelovanje na skupinskih razstavah - natečajih
Tudi v letu 2017 so naši člani sodelovali na domačih in mednarodnih natečajih. Sodelovanje
vzpodbujamo predvsem z informiranjem o teh razstavah, in pomočjo pri izboru fotografij. S tem
sodelovanjem si društvo pridobi največ točk v tekmovanju za najboljšega razstavljalca FZS.
V letu 2017 so člani nanizali lepo število sprejemov in tudi nagrad. Tudi letos je na prvem mestu
Aleksander Čufar z 300 sprejemi in 116 nagradmi, pohvalo zaslužijo tudi Bogdan Bricelj, Stane
Vidmar, Marko
Zahvaljujem se vsem članom, ki ste poslali tabele sprejetih fotografij in samostojnih razstav. Žal pa je
za leto 2016 tabele s sprejetimi fotografijami oddalo samo 19 članov. Kar nekaj članov je razstavljalo
vsaj na društvenih razstavah, pa tabel še niso oddali. Te člane prosimo, da podatke pošljejo do 15.
marca, da jih bomo še lahko vključili v prijavo društva na FZS.
Organizacija državne razstave Slovenske fotografinje 2017
Razstava je državnega tipa in je bienalna. Razstave se je udeležilo 36 avtoric iz cele Slovenije.
Nagrajene in sprejete fotografije so bile razstavljene v Kosovi Graščini Jesenice. Razstavo je preko
projekta sofinanciral JSKD, velik delež pri realizaciji pa je prispeval Gornjesavski muzej Jesenice.

Območna razstava Šport 2017
Skupaj z območno izpostavo JSKD Jesenice smo organizirali območno razstavo Šport 2017. Imela je
dve temi: Šport in Prosta. Svoje fotografije je poslalo 36 avtorjev iz obeh jeseniških društev, tako, da
je bila razstava po pravilniku FZS preimenovana v medklubsko. Predstavitev izbranih in nagrajenih
fotografij je bila izvedena v Gledališču Toneta Čufarja. Za kulturni del programa je poskrbel duo
Acustic Rainbow.
Društvene razstave
Društvo že dolga leta organizira letne društvene razstave fotografij. Zadnja leta poleg razstave
fotografij organiziramo tudi letno digitalno društveno razstavo. Digitalna društvena razstava je leta
2017 imela dve temi: Prosto in ART. Razstave fotografij se je udeležilo 22, digitalne pa 21 članov.
Obe razstavi smo povezali tudi z izobraževanjem. Selektorja sta komentirala fotografije v prisotnosti
sodelujočih članov.
Strokovni sestanki
V letu 2016 smo nadaljevali s tematskimi delavnicami. Za sodelovanje na teh delavnicah vsak avtor
pošlje do pet digitalnih fotografij na vnaprej predpisano temo. Sledi sestanek, na katerem vsi
komentiramo poslane fotografije. Delavnice se ponavljajo mesečno. Zaželjena bi bila bolj številčna
udeležba.
Fotografski izleti
Pod izobraževanje sodijo tudi fotografski izleti, tako imenovani fotolovi. Na njih fotografiramo in
izmenjujemo izkušnje. V letu 2017 smo izpeljali en fotolov. Novo Mesto (s splavom po Krki), preko
Olimja do Zagreba, ki je bil glavni objekt fotolova do slapov reke Mrežnice. Vmes je bil še kratek
postanek v Karlovškem akvariju.
Izpeljali smo tudi dve društveni digitalni razstavi. Eno še za fotolov v Benetke, iz lanskega leta in
razstavo iz prej omenjenega fotolova.
Dokumentiranje dogodkov
Člani društva sodelujemo tudi pri dokumentiranju dogodkov v naši okolici. Tako že veliko let zapored
fotografiramo Čuferjeve dneve v Gledališču. Sicer pa spremljamo tudi druge kulturne in športne
dogodke. Naše fotografije so tako pogosto uporabljene v letakih in knjigah.
Novi nazivi in uvrstitve
Z aktivnim razstavljanjem vsako leto pridobimo številne slovenske in mednarodne fotografske nazive.
V letu 2017 je Stane Vidmar v MF FZS, Aleksander Čufar pa zaenkrat najvišji in edini naziv EFIAP/d2
v Sloveniji. Jožica Trstenjak pa je zbrala dovolj točk, tako da napreduje v F2 FZS.
V ocenjevanju FZS je naše društvo spet zasedlo 1. mesto. Goričane smo prehiteli za cca 100 točk, za
kar gre zahvala vsem, ki pridno pošiljajo fotografije na natečaje. Če ne bi bilo teh točk, bi bili bolj
zadaj. Goričani nas krepko prehitevajo v točkovanju natečajev (+ 3700 točk). Pač organizirajo
natečaje pod pokroviteljstvom FZS-ja ali FIAP-a.
Za najuspešnejšega fotografa je Aleksander Čufar med posamezniki zasedel 1. mesto, Bogdan
Bricelj 7. mesto, Jani Novak 8. mesto, Sandi Novak 9. mesto in Matjaž Vidmar 10. mesto. Aleksander
Čufar je tudi avtor štirih najuspešnejših posnetkov.
Tudi leta 2017 smo sodelovali na FIAP društveni razstavi in se uvrstili na zlato sredino.
Izdaja koledarja Dobro jutro Slovenija 2018
V letu 2016 smo skupaj s podjetjem Medium Žirovnica petič zapored izdali koledar Dobro jutro,
Slovenija. Za koledar so prispevali fotografije izključno člani FDJ. S prodajo koledarjev je FDJ tudi
nekaj zaslužilo. Koledarje prodamo in podarimo poslovnim partnerjem društva, žirantom razstav,
dobijo pa jih tudi vsi aktivni člani društva.
Nakup opreme
V letu 2017 smo kupili licenco za MS program Office 2016, licenco za Lightroom.
V mediumu smo naročili dva panoja za oglaševanje otvoritev naših razstav, dokupili smo nekaj novih
okvirjev, paspartu in potrošni materiala za postavlanje razstav.

Domača stran FDJ
Vzorno jo ureja Jožica Trstenjak. Lepo bi bilo, če bi še ostali člani poslali izbor 10 fotk za predstavitev
v Galeriji.
Sodelovanje z drugimi fotoklubi
V letu 2017 smo nadaljevali dobro sodelovanje s Fotoklubom Jesenice in Fotoklubom Hrastnik.
Vzpostavili smo tudi kontakt z Foto klubom Dunav iz Bora, kjer se je 5 naših članov udeležilo
njihovega fotolova Dobra i loša zemlja. Sodelovanje bomo utrdili z našo udeležbo na mednarodni
krožni razstavi „Ljudje sveta“, kjer so oni glavni organizatorji
Članstvo
Število članov ostaja približno enako. Nekaj jih bomo po statutu črtali zaradi neplačevanja članarine
dve leti.
V letošnjem letu pa nas je zapustil dolgoletni častni član g. Adi Fink. V imenu društva sta se pogreba
udeležila Marija in Ivan, za kar se jima zahvaljujem. Kupili smo šopek in svečo.
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