
 

 
Fotografsko društvo Jesenice, p.p. 61, 4270 Jesenice 

 
 

Razpis za društveno razstavo digitalne fotografije 2017 
 

Pravila: 
 

Ø Na razstavi lahko sodelujejo člani Fotografskega društva Jesenice s plačano članarino za 
tekoče leto. 

Ø Vsak avtor, ki predloži fotografije ter izpolni prijavnico se strinja s pogoji razstave in objavo 
fotografij na spletnih straneh društva ipd.. 

Ø Tema razstave je: 
 

A: P R O S T A 
B: K R E A T I V N A  F O T O G R A F I J A 
 

Ø Avtor lahko predloži do 6 digitalnih fotografij na temo A in 6 fotografij na temo B 
Velikost fotografij je 1620 pix po daljši stranici jpg formata in so lahko stare največ 2 leti, za 
temo B, ki je malce bolj specifična pa 4 leta. Ker se želimo predstaviti z novejšimi deli je 
pogoj tudi, da fotografije še niso bile razstavljene na skupinskih razstavah na Jesenicah. (na 
samostojnih razstavah in fotolovih ter fotodelavnicah seveda lahko!) 
Kreativna fotografija fotografija vsebuje dodaten element (ali elemente), ki se namenoma 
uporablja za izboljšanje fotografijo iz njenega prvotnega stanja. Kreativna fotografija, ko ste 
fotografirali ali obdelali nekaj na način, da večina ljudi običajno tega ne bi videla. To ne 
pomeni samo uporabo Photoshopa. Lahko pa so to npr. montaže, fotografije zajete na 
poseben način. Vsekakor mora fotografija vsebovati fotografske elemente in ne npr. 
ilustratorskih ali slikarskih. Ponavadi kreativna fotografija vsebuje neko manipulacijo… 
 
 
Ime datoteke naj bo sestavljeno zadnjih štirih cifer telefonske številke avtorja, teme, 
zaporedne številke ter naslova fotografije: 
npr:  8875_A_1_Pokoncno (prosimo, da pri poimenovanju datotek ne uporabljate šumnikov) 
 
Selektor razstave bo Niko Sladič, MF FZS iz Foto kluba »Janez Puhar« iz Kranja 
 

Ø Fotografije bo za razstavo izbral selektor in določil nagrade in diplome. 
 

 
Koledar: 
 

Zadnji dan za oddajo fotografij (na spodnjo e-
pošto, ostali na CD-ju): 

22.05.2017 

Predstavitev izbora: Predvidoma 05.06.2017 

 
Z namenom širitve fotografskega znanja bomo selektorja po končani žiriji in podeljenih 
nagradah, ter odločitvah o sprejetih delih, zaprosili za komentar fotografij.  
Ob tem pa bo selektor, če bo le možno pripravila tudi kako predavanje.  
 
Oddaja fotografij je možna po e-pošti na naslov fd.jesenice@gmail.com ali na zgoščenki  v času 
pred in po sejah ali strokovnih srečanjih (termini bodo objavljeni z e-pošto). 
 



" 
 

PRIJAVNICA 
 

Ime in priimek:  

Naslov avtorja:  

 

Nazivi (FZS; FIAP):  
 
 

Naslovi fotografij: 
 

TEMA:  A PROSTA 
 

zap. št. Ime datoteke Naslov fotografije leto nastanka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
TEMA B : K R E A T I V N A  F O T O G R A F I J A 
 

zap. št. Ime datoteke Naslov fotografije leto nastanka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
        Podpis avtorja:       
          ____________________ 
 
S podpisom se obvezujem, da izpolnjujem pogoje razpisa in jih bom pri oddaji fotografij upošteval 
(gre se predvsem za rok oddaje in razpisne pogoje!). 
 
 
V primeru pošiljanja fotografij po e-pošti pošljite tudi elektronsko prijavnico oz. izpolnjeno datoteko, 
ravno tako v primeru oddaje na zgoščenki. 
 


