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  dr. Janez Resman: POTA NAŠIH DEDOV  1. nagrada 
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UVODNO PISMO   2008 
 

Leto je mimo 
 

Leto 2007 je mimo. Hitro je minilo, vsako leto hitreje mine. Vsaj meni. In opažam, da še 
marsikomu.  
 
»Sprehod« skozi Fotoinformator, ki ga držite v rokah, vam odkriva utrinke in dogodke, odtise v 
bežnem času, ki odslikavajo delo članov Fotografskega društva Radovljica v preteklem letu.  
 
Praznovali smo 60 letnico delovanja našega fotografskega društva. Precej aktivnosti, precej 
truda, dobršna mera dobre volje ter zvrhana mera posluha pri vodstvih občinske uprave, 
radovljiških muzejev in galerije Šivčeva hiša je bilo potrebnih, da smo dogodek »ovekovečili« na 
najlepši možni način. Postavili smo razstavo del naših nekdanjih in sedanjih članov, jo dopolnili 
s predstavitvijo fotografske opreme minulih desetletij in pospremili z ličnim zbornikom. O 
dogodku ste brali v časopisih, ga morda ujeli tudi na televiziji. In potem je prišla jesen in 
podelitev občinskega priznanja. Na prireditvi bilo je lepo! In napolnilo me je (spet) prepričanje, 
da je vredno in potrebno v leto 2008 zakoračiti z novimi načrti, z novo energijo in zavestjo, da 
trud zanesenjaške »udarne« skupinice ni zgolj sam sebi namen, ampak dodaja vrednost 
radovljiški kulturi. Kultura pa je pomembna. Pomembnejša, kot pa si mislimo! Kajti kultura 
opredeljuje Človeka. 
 
O razstavah v galeriji Pasaža, o izmenjavi razstav s kolegi iz Gradca pa o ostalih aktivnostih – od 
samostojnih razstav do sodelovanja na natečajih, itd - se boste seznanili iz prispevkov in 
statistike na naslednjih straneh. Vsak umetnik, pa tudi fotograf, se raje predstavi s svojimi deli, 
kot z besedo. Zato se niti jaz ne bom pri naštevanju narejenega ustavljal dlje, kot je nujno 
potrebno. Pač pa vas bom – sedanje člane in vse druge, ki ljubite fotografsko ustvarjalnost in vas 
mika druženje, izmenjava mnenj, izkustev in pogledov – povabil, da se v letošnjem letu 2008 
čim večkrat vidimo.  
 
Vse več katalogov z razstav prejemamo na digitalnih medijih. Predlani smo tak katalog – ob 3. 
slovenski razstavi digitalne fotografije – tudi sami izdali. In za letos načrtujemo ex-tempore 
digitalne fotografije! Menimo, da bo odmeven in zelo dobrodošel, kajti oddati bo treba 
računalniško neobdelane fotografije. Do izraza bo prišla v vsej polnosti, tako kot včasih,  
ustvarjalna žilica, sposobnost zajema svetlobe, atmosfere, kompozicije. Dramatičnost trenutka. 
In to je fotografija! To jo ločuje od slike in grafike, ki nastajata postopoma, s pomočjo takšnih in 
drugačnih (tudi računalniških) posegov in preoblikovanj realnosti. 
 
Za sedaj se še vedno srečujemo v kletnih prostorih gostilne pri Avguštinu, čeprav se nadejamo 
kakšnega prostora. Naša čisto nova pridobitev sta prenosni računalnik in projektor. Pridite, 
projekcije so paša za oči in balzam za dušo.  In ne nazadnje učne ure iz likovne umetnosti. 
 
Benjamin Vrankar 
Predsednik IO FD Radovljica 
e-naslov: benjamin.vrankar@tele-cable.net 
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REZULTATI DRUŠTVENE RAZSTAVE  2007 
 
Črno-bele fotografije 
1. nagrada 
dr. Janez Resman: POTA NAŠIH DEDOV 1  
2. nagrada 
Jakob Gnilšak: NOČ  
 3. nagrada 
Klementina Žemva: LUKNJA  
 

                                          
                                     Jakob Gnilšak               Noč              2. NAGRADA 
 
 

                               
                            Klementina Žemva                    Luknja                   3. NAGRADA 
 

Diplome:  Niso bile podeljene. 
Razstava je V. stopnje po kriteriju FZS. 
Na razstavo je bilo sprejetih 22  del 7 avtorjev od skupno 40 prispelih del.   
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NAŠIH 60 let - utrinki 
 

Ob 60-letnici Fotografskega društva Radovljica smo od 17. avgusta do 16. septembra 2007 
priredili jubilejno razstavo nekdanjih in sedanjih članov društva ter uredili zelo reprezentativen 
katalog,  v katerem je ob fotografijah s komentarjem  dr. Ceneta Avguština prikazana razvojna 
pot društva. Tu velja še posebna zahvala za uspelo in tudi mednarodno zelo odmevno prireditev 
Občini Radovljica, Tiskarni in kjnigoveznici Radovljica, Muzejem Radovljica in Galeriji 
Šivčeva hiša. Nenazadnje pa velja zahvala udeležencem, ki so prispevali svoja dela za razstavo  
in delovni ekipi, ki je  izpeljala profesionalno vsa potrebna opravila. 
 

                           
Darilo Zveze kulturnih društev Radovljica in JSKD 
Na fotografiji – Avtor Ciril Kraigher izroča sliko predsedniku FD Radovljica Benjaminu Vrakarju 
 
Še posebej smo prijetno presenečeni nad obiskom te jubilejne razstave, kot tudi  z obiski razstav 
v naši Galeriji pasaža, kar dokazujejo številni vpisi v knjigo obiskovalcev, tako iz sosednih in 
drugih evropskih držav, kakor tudi iz Kanade, Združenih držav Amerike, Argentine, Brazilije pa 
tudi iz daljnje Avstralije. Šele s prebiranjem teh zapažanj obiskovalcev spoznamo pravo 
vrednoto in poslanstvo Fotografskega društva Radovljica, ki se je v svoji preteklosti in se tudi v 
sedanjosti spopada s številnimi težavami, dosega vzpone in premaguje padce. Taka uspela 
razstava daje trenutnim članom novih moči in idej za bodočnost. Kdor je ni videl, je zamudil pol 
stoletja! 
 

        
 
           Del razstavljenih fotografij v Galeriji Šivčeva hiša – avgust, september 2007. 
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Prvi predsednik FD Radovljica g. Severin Golmajer – v sredini. 
 
V prihodnjem desetletju se bo verjetno dogodilo kar nekaj revolucionarnih sprememb. Poleg 
zamenjave generacij v društvu je pričakovati tudi odločilen vpliv nove digitalne fotografije, ki bo 
omogočila mlajši generaciji dobro luč, da nadaljujejo začrtano pot. 
 
Predsednik delovnega odbora za jubilejno razstavo. 
Štefan Žemva 
 
 

                                    
 

Župan občine Radovljica Janko S. Stušek in mag. Benjamin Vrankar, predsednik FD Radovljica, 
ob podelitvi  PLAKETE ANTONA TOMAŽA LINHARTA v decembru 2007 ob  60-letnici 
društva. 
 



 6

 
 

Novosti v FZS 
 

V Ljubljani je bila 10. decembra 2007 redna volilna skupščina Fotografske zveze Slovenije, ki je 
izvolila nove člane za organe FZS. Volilno pravico je imelo 29 predstavnikov fotografskih 
društev in klubov, ki so včlanjeni v FZS. V organe so bili naslednji izvoljeni naslednji delegati: 
 
Izvršni odbor FZS: 
Silvo Slapar – predsednik, Vitomir Pretnar, Peter Pokorn ml., Izidor Jesenko, Vinko Skale, Boris 
Godnič, Elica Tavčar, Jure Kravanja, Elo Mihevc, Simon Tanšek, Tomaž Levstek 
 
Nadzorni odbor: 
Janez Kramar – predsednik, Janez Kosmač, Marjan Gantar 
 
Častno razsodišče: 
Mihael Kersnik – predsednik, Vasja Doberlet,  Štefan Žemva 
 
Umetniški svet: 
Mirko Bijuklič – predsednik, Oskar Karel Dolenc, Stojan Kerbler, Flavio Mosetti, Joco Žnidaršič 
 
Predstavniki v kabinetu slovenske fotografije: 
Tomaž Lanišek,  Niko Sladič 
 
Urejanje spletne strani FZS: 
Janez Kukec Mezek 
 
Poolaščenec FZS za stike s FIAP:  
Vasja Doberlet 
 
Sedež FZS se preseli iz Celja v Ljubljano. Točen naslov še ni poznan. 
 
 

 
Benjamin Vrankar: FIGURA  2 – 2. nagrada  - dia 
 

 



 7

 Rezultati - Barvne fotografije 
1. nagrada 
Benjamin Vrankar: JUTRO  
2. nagrada 
dr. Janez Resman: POROČNA  
 3. nagrada 
Žarko Petrovič: KROPA – dan po ujmi I. št. 6   
 
Diplome 
Anica Šolar: JEMENSKA PUŠČAVA   
Niko Rupel: NE BO JIH ZEBLO   
Justin Zorko: SLEDI  
 

                                                                    
 
                                                          mag. Benjamin Vrankar: JUTRO  - 1. nagrada  (bf) 
 
 

 
dr. Janez Resman: POROČNA   -  2. nagrada  (bf) 
 
Razstava je V. stopnje po kriteriju FZS. 
Na razstavo je bilo sprejetih 39 del 13 avtorjev od skupno 68 prispelih del.   
 
Digitalne fotografije: Na razstavo ni prispela  nobena fotografija. 
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 Rezultati - Diapozitivi 
1. nagrada 
Ana Žemva: MED BALONI  
2. nagrada 
Benjamin Vrankar: FIGURA  2 
3. nagrada 
Justin Zorko: SLAPOVI KRKE  
 
Diplome 
Štefan Žemva: JESEN 
dr. Janez Resman: ODCVELA 
Anica Šolar: MOST  2   
 

                                        
 

                                                           Ana Žemva: MED BALONI – 1. nagrada - dia 
 

 
 

Justin Zorko: SLAPOVI KRKE  - 3. nagrada - dia 
 

Razstava je V. stopnje po kriteriju FZS 
Na razstavo je bilo sprejetih 69 del 9 avtorjev od skupno 89 prispelih del.   

 
Selektor za vse kategorije : 
Oton Naglost, F1 FZS, EFIAP 
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Seznam sprejetih del za društveno razstavo  2007 
ČRNO-BELE FOTOGRAFIJE 
 
dr. Janez Resman Pota naših dedov 3  

dr. Janez Resman Pota naših dedov 2  

dr. Janez Resman Pota naših dedov 1 1 NAGRADA 

   

Ana Žemva Koši  

Ana Žemva Pred nevihto  

Ana Žemva Stara hiša  

Ana Žemva Vlak  

   

Klementina Žemva Zima 2  

Klementina Žemva Zima 1  

Klementina Žemva Luknja 3 NAGRADA 

   

Ivan Pipan Smuči - kontrola  

Ivan Pipan Šalice  

Ivan Pipan Kuhinja  

   

Marija Ana Globočnik Ožgano drevo - Veliki Kornati  

Marija Ana Globočnik Razpoka  

Marija Ana Globočnik Trave - ježki  

   

Jakob Gnilšak Noč 2 NAGRADA 

Jakob Gnilšak Detajl narave  

Jakob Gnilšak Čas jesenski  

   

Anica Šolar Puščava  

Anica Šolar Velban balkon  

Anica Šolar Mreža  
 
Komisija za izbor del za društveno razstavo 2007:. 
Benjamin Vrankar,  Anica  Šolar, selektor Oton Naglost – FD Veno Pilon Ajdovščina  
 

                  
 

 Samo še spomin – z razstave ob 60-letnici društva 
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BARVNE FOTOGRAFIJE    2007 
 

dr. Janez Resman Poročna 
2. 

NAGRADA 
dr. Janez Resman Dubrovnik  
dr. Janez Resman Leto turizma  
   
Ana Žemva Na Homu  

Ana Žemva 
Palčkove 
kapice  

Ana Žemva Buče  
   
Klementina Žemva Pipica  
   
Štefan Žemva Baloniada  
Štefan Žemva Kozolec 5  
   
Ivan Pipan Jerice  
Ivan Pipan Dalija - 1  
Ivan Pipan Nežna vrtnica  
Ivan Pipan Bujno zelenje  
   
Peter Čadež Kobilica  
Peter Čadež Sreča  
   
Niko Rupel Na Vinharjih  
Niko Rupel Motiv iz Budve  

Niko Rupel 
Sv. Janez v 
Bohinju  

Niko Rupel Ne bo jih zeblo DIPLOMA 
   
Žarko Petrovič Bo nevihta?  
Žarko Petrovič Beton in jeklo  
   

Žarko Petrovič 
Kropa - dan po 
ujmi I. št. 6 

3. 
NAGRADA 

   
Justin Zorko 5. julija 2007  
Justin Zorko Sledi DIPLOMA 
Justin Zorko Toscana  
Justin Zorko V pričakovanju  
   
Marija Ana 
Globočnik 

Slika s 
Kornatov  

Marija Ana 
Globočnik Privezani čoln  
Marija Ana 
Globočnik 

Nova pot v Zaki 
na Bledu  

Marija Ana 
Globočnik Kamni - hlebčki  
   
Drago Vogrinec Sanje  
Drago Vogrinec Sveče  
   
Benjamin Vrankar Počitek  

Benjamin Vrankar Jutro 
1. 

NAGRADA 
Benjamin Vrankar Ribiči  
   
Anica Šolar Ob reki   

Anica Šolar 
Jemenska 
puščava DIPLOMA 

Anica Šolar 
Popoldanski 
počitek  

Anica Šolar 
Jemenska 
deklica  

 
 

                                  
 
                                   Anica Šolar             Jemenska puščava            Diploma - bf 
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Fotografsko društvo Radovljica je gostovalo v Avstriji 
 
 

 
 

KOLEKCIJA FOTOGRAFIJ   
FOTOGRAFSKEGA DRUŠTVA RADOVLJICA  

ZA RAZSTAVO V GRADCU  
 7. september do 2. november  2007 

(otvoritev 5. oktober 2007) 
Lado Kutnar Grafika 
 Tihožitje s citrusi 
  
Marija Ana Globočnik Cerkev sv. Petra   
 Čolna 2007 
  
Anca Šolar Jezero v megli 

 
Jemenska 
puščava 

  
Matjaž Klemenc V tarčo 
 V zavoju 
  
Dušan  Barič  Japonska 
 Pribor 
  
Justin Zorko Na trdnjavo 
 Ob ribniku 
  
Ivan Pipan Medo 
 Ta tirjast 

  
Niko Rupel Na paši 
 Moderna streha 
  
Žarko Petrovič Po nevihti 
 Radovljica 
  
Ana Žemva Mreža 
 Cokla 
 Požar 
  
Klementina Žemva Vitraž 
 Zima 
  
Štefan Žemva Svetilka 
 Beganca 
  
Jakob Gnilšak Plaža 3 
 Plaža 1 
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Na fotografiji levo - častni gost na razstavi ob 60-letnici FD Radovljica, g. Gerhard Möderitz, iz 
najstarejšega evropskega fotografskega kluba – CD A Clubnachrihten iz Avstrije. 
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DIAPOZITIVI – Društvena  razstava 2007 
 

Ana Žemva Raft  
Ana Žemva Duri  
Ana Žemva Vinograd  
Ana Žemva Okno  
Ana Žemva Zvezda barv  
Ana Žemva Češmin  
Ana Žemva Gasilci  
Ana Žemva Zavora  
Ana Žemva Med baloni 1. NAGRADA 
   
Klementina 
Žemva Gosenica  
Klementina 
Žemva Bale  
Klementina 
Žemva Narcise 4  
Klementina 
Žemva Laufar  
Klementina 
Žemva Ravnina  
Klementina 
Žemva Njiva  
Klementina 
Žemva Sedeži  
   
Štefan Žemva Kamen 2  
Štefan Žemva Kamen 1  
Štefan Žemva Hruška  
Štefan Žemva Jata  
Štefan Žemva Kovača  
Štefan Žemva Piran  
Štefan Žemva Javornik  
Štefan Žemva Jesen DIPLOMA 
Štefan Žemva Vinograd  
   
Ivan Pipan Pisana  
Ivan Pipan Kvintet - 2  
Ivan Pipan Vhod v kaščo  
Ivan Pipan Kravica  

Ivan Pipan 
Na Veliki 
planini  

   
Matjaž Klemenc Zaveslaj  
Matjaž Klemenc V tarčo  
Matjaž Klemenc Kurent  
Matjaž Klemenc Kaj je spodaj  
   

Justin Zorko 
V 
pričakovanju  

Justin Zorko Slapovi Krke 3. NAGRADA 
Justin Zorko Odsev  
Justin Zorko Geyzir  

Justin Zorko Grenlandija  
Justin Zorko V Toscani  
Justin Zorko Memento mori  

Justin Zorko 
Žalostna 
deklica  

Justin Zorko Jesen  
Justin Zorko Ob ledeniku  
   
dr. Janez 
Resman 

Spomin za 
zimske dni  

dr. Janez 
Resman Odcvela DIPLOMA 
dr. Janez 
Resman 

Jesenski 
pušeljc  

dr. Janez 
Resman Trdnjava  
dr. Janez 
Resman Brazde  
dr. Janez 
Resman Za barko  
dr. Janez 
Resman V izložbi  
dr. Janez 
Resman Do praga  
dr. Janez 
Resman Pot  
   
Benjamin 
Vrankar 

Nekdanji časi 
3  

Benjamin 
Vrankar Rdeče  
Benjamin 
Vrankar Figura 1  
Benjamin 
Vrankar Figura 2 2. NAGRADA 
Benjamin 
Vrankar Figura 3  
Benjamin 
Vrankar Figura 4  
   

Anica Šolar 
Megle na 
jezeru  

Anica Šolar Odsev  

Anica Šolar 
Vsako leto 
nas je manj  

Anica Šolar Plavški rovt  
Anica Šolar V ogledalu  
Anica Šolar Vinogradi  

Anica Šolar 
Planinsko 
polje  

Anica Šolar Buči  
Anica Šolar Most 2 DIPLOMA 
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PREGLED RAZSTAV  FD RADOVLJICA V LETU 2007 
V  GALERIJI » PASAŽA« RADOVLJIŠKE GRAŠČINE 
Linhartov trg 1 - RADOVLJICA 
 
 

januar:  Društvena razstava barvnih fotografij Radovljica 2006  
 

februar: Ivan Pipan: BENEŠKE MASKE  
  

marec:  Društvena razstava: RADOVLJICA 4 LETNI ČASI  
 

april:  Dr. Janez Resman: BREZA  
 

maj:  Mag. Benjamin Vrankar: INDIJA  
 

junij: Justin Zorko: POTOVANJE PO KORZIKI  
 

julij:  Matej Rupel: Stara glasba Radolško poletje  
 

avgust:  Šolar Anica: JEMEN  
 

september: Fotoklub CDA GRAZ Avstrija 1. del  
 

oktober: Fotoklub CDA GRAZ Avstrija 2 del    
 

november: Društvena razstava: RADOVLJICA 2007 prvi del 
 – črno-bele fotografije 

 

december: Društvena razstava: RADOVLJICA 2007 prvi del – barvne fotografije  
 – tema: Prosto  

         
 
V  GALERIJI »ŠIVČEVA HIŠA« RADOVLJICA 

 

avgust-september: Jubilejna razstava ob 60  letnici FD Radovljica  
 

Pripravila: 
Justin Zorko 
Štefan Žemva 
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PLAN FOTOGRAFSKEGA DRUŠTVA RADOVLJICA 

ZA LETO 2008 
 

• V galeriji PASAŽA v radovljiški graščini pripraviti 10 fotografskih razstav (samostojnih 
avtorjev in skupinske razstave društev,  domačega in gostov) črno-belih in barvnih 
fotografij in izdati kataloge ob razstavah v galeriji PASAŽA. 

• Društvena  razstava fotografij in diapozitivov društev FD Radovljica in fotokrožkov 
osnovne šole A.T. Linharta Radovljica in J. Plemlja Bled. 

• Predstaviti društveno kolekcijo fotografij  III v raznih krajih Slovenije in samostojni 
nastopi naših članov po drugih krajih v Sloveniji in v svetu. 

• Izdati FOTOIinformator XXI. 
• Sodelovati v okviru JSKD Območna enota Radovljica in nastopiti na srečanju 

fotografskih skupin ZKDO Gorenjske. 
• Sodelovati na razstavah s FK Sloboda-VIS iz Varaždina, FK DRAVA iz ðurñevca, 

Hrvaška in CDA  GRAZ , Avstrija, ter pri sosednjih fotografskih društvih v Sloveniji. 
• Organizirati mesečne foto debatne večere s predavanji ob projekciji diapozitivov in 

digitalnih fotografij ter ob ocenjevanju predloženih del. 
• Obnoviti naročilo za strokovno revijo COLOR FOTO. 
• Organizirati izpopolnjevalne tečaje digitalne fotografije. 

 
• Predvideni stroški društva za leto 2008: 

 
- Obnovitev  razstavnih panojev  v galeriji »PASAŽA« Radovljica   

(stekla in tapeciranje)                                                                                   370,00 € 
- Zamenjava ključavnic panojev        50,00 € 
- Obnova razsvetljave nad panoji        68,00 € 
- Davek občini za mestno zemljišče                   54,00 € 
- Članarina FZS          50,00 € 
- Izdaja številke FOTO Informatorja                                                       460,00 € 
- Naročnina na revije COLOR FOTO        64,00 € 
- Nakup računalnika in projektorja za projekcijo digitalnih fotografij        1.700,00 € 
- Drugi nepredvideni stroški                  100,00 € 
- Ocena stroškov  skupaj  znaša                                                                 2.916,00 €  

 
 
Plan sprejel IO FD Radovljica dne 24. 10. 2007. 
 
 
Predsednik: 
mag. Benjamin Vrankar 
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Iz poročila o delu umetniškega sveta FZS  2002– 2007 
Stojan Kerbler,  MF – odlomek - napotilo 

 
Pred leti smo znižali število točk, ki jih avtor potrebuje, da lahko kandidira za podelitev 
naslova. Znižali smo tudi število fotografij v kolekciji, ki jih mora avtor predložiti v oceno. To 
pa je seveda povzročilo večje zanimanje za dodelitev naslovov. Tu bi rad posebej poudaril, da 
so osvojene točke le potreben pogoj za dodelitev naslova, merodajna pa je edino ocena 
predložene kolekcije oziroma kvalitete predloženih fotografij.  

S podelitvijo naslova amater I razreda imamo v zadnjem času najmanj problemov. Fotografije so 
dovolj sveže in kolekcije tudi prepričljive za dodelitev tega naslova. Kolekcije so povečini 
pripravljene na zavidljivem tehničnem in estetskem nivoju. Od kandidatov za mojstra oziroma 
kandidata za mojstra fotografije pričakujemo, da so posamezna dela že take kvalitete, da jih je 
možno vključiti v širši izbor slovenske fotografije. Te kolekcije nam morajo pokazati dovolj 
kvalitetno avtorsko osebnost z delom orginalnosti. Vse preveč je neprepričljivih ponovljenih 
znanih fotografij oziroma fotografskih tem. Veliko predloženih fotografij so fotografije narave, 
ki so pogosto le lepe slike brez vsebine, brez avtorske note. Še več, ogromno motivov se 
ponavlja. Pri istem ocenjevanju so različni avtorji predložili popolnoma enake slike (skupinski 
foto izleti) na primer fotografije iz Toskane, že prej beneške maske itd. Zavedati se moramo, da 
zgolj hladno ponavljanje ni dovolj za pridobitev najvišjih naslovov.  

Digitalna fotografija nam omogoča, da lahko na sorazmerno enostaven način pridemo do 
tehnično zadovoljive fotografije. Tu preradi pozabljamo, da je nekdanje delo v temnici 
pomenilo odlično izobraževanje, ki sedaj odpade, zato ni slučaj, da digitalne fotografije najbolj 
obvladajo avtorji, ki imajo nekoliko širše likovno znanje. Digitalna tehnologija nam omogoča 
sorazmerno enostaven poseg v fotografijo. Posebno pri mlajših avtorjih opažamo, da želijo neki 
realni svet s posegom spremeniti. Treba je poudariti, da ni dovolj, da neki motiv obdelamo v 
celoti na enak način in potem predložimo serijo identičnih fotografij. Tu je par kvalitetnih 
fotografij, vse ostalo pa je ponavljanje.  
 
Kolekcije so lahko sestavljene enotno po likovni in vsebinski plati. Tu se večkrat dogodi, da je 
preveč podpovprečnega ponavljanja. Nekateri avtorji želijo pokazati različna področja svojega 
delovanja. Tu se pogosto dogaja, da fotografije v posameznih sklopih niso po kvaliteti 
enakovredne. Pogosto dajejo barvne in črno-bele fotografije. Črno-bele fotografije so izdelane 
digitalno, kar seveda ni ekvivalentno klasični ročno izdelani črno-beli fotografiji. Pri nekaterih 
predloženih kolekcijah je opaziti, da avtor ne ve, kaj je dobra fotografija.  

Kakšno kolekcijo naj torej kandidati predložijo v oceno? Kolekcija naj bo predstavljena 
tehnično brezhibno in likovno enotno. Za dodelitev določenega naslova mora kolekcija 
vsebovati večino fotografij primernih po kvaliteti. Enotna tema je zaželjena takrat, ko ima 
kandidat v tej temi dovolj kvalitetnih fotografij s posameznimi vrhunci. Pri ocenjevanju je 
kolekcija običajno neuspešna, če obdeluje neko temo in to na enak način; pri tem pa, je le 
manjše število fotografij primernih za dodelitev določenega naslova. Avtorji oziroma društva ali 
klubi, ki sami ne morejo sestaviti maksimalne kolekcije, naj prosijo za pomoč nekoga, ki to 
področje obvlada. Če neki avtor ne uspe s svojo kolekcijo, naj nadaljuje svoje ustvarjalno delo 
in naslednjič kolekcijo dopolni s kvalitetnimi fotografijami. S tem ko smo znižali število 
potrebnih točk in število fotografij kolekcije, smo skrajšali čas, ki ga ima avtor formalno na 
razpolago. Digitalne fotografije zahtevajo daljše ukvarjanje z neko temo, da lahko pridemo do 
zrelih fotografij.  

ln ne nazadnje, ne sme nas zanimati fotografiranje, ampak le fotografija.  

Stojan Kerbler  
Predsednik umetniškega sveta FZS  
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Za fotografovo dušo … 
 
VSAKA FOTOGRAFIJA IMA DVE ZGODBI ... 
 
 18. septembra 2007 so bile  na Gorenjskem katastrofalne poplave ... 
 
V tem prispevku bom na kratko opisal nekatere moje osebne izkušnje, svoja občutja in 
doživljanja ob fotografskem zapisovanju dogodkov na poplavno prizadetih področjih, kot so 
Kropa, Železniki in Davča. Kljub dejstvu, da sem te kraje obiskal dan ali celo več po zloglasni 
vodni ujmi, je vsak dan zase nudil zgovorne zgodbe, vredne fotografskega zapisa. 
 
»Canon EOS 30D«, z ustrezno dodatno foto opremo, mi je omogočil, da so me na prizadetih 
poplavnih območjih »sprejeli kot nujno zlo« - kot profesionalnega fotografa. Tako sem se lahko 
bolj »svobodno in neobremenjeno« gibal po terenu ter izbiral ustrezne lokacije in pozicije za 
dobre posnetke. 
 
Prvo prizorišče, ki sem ga obiskal, je bila Kropa – 19. septembra 2007 - dan po zloglasni vodni 
ujmi. Bilo je že kar pozno popoldne. Nebo je bilo zastrašujoče mračno. Nivo deroče Kroparice je 
bil še tik pod oboki mostičkov, ki povezujejo stari del Krope na levem in desnem bregu 
Kroparice. Reka Kroparica je bila strašljivo deroča, bučna in umazano rjava od naplavin. Še bolj 
strašljiv je bil pogled na od poplavne vode izbrisan velik del cestišča – vse do temeljev 
posameznih hiš. Nekatere spodjede so segale v notranjost stavb. 
 
Prva pomoč in sanacija sta za drugi dan po katastrofi delovali dokaj učinkovito in urejeno. 
Gradbeni delovni stroji so bili že v polni aktivnosti. Intenzivno se je delalo na začasnem urejanju 
elektro-instalacij, vodnih kanalizacij ... Prizadeti prebivalci so čistili svoja poplavljena bivališča. 
Pomagali so jim gasilci, ki so imeli na skrbi tudi oskrbo prebivalstva s pitno vodo in še marsikaj 
drugega. 
 
Med vsemi, ki so skrbeli, da se življenje prizadetim čim hitreje normalizira, nas je bilo tudi dosti 
takšnih brez plemenitega »poslanstva«. To smo bili poklicni novinarji in fotoreporterji, 
fotoamaterji ter  čisto običajni »firbci«. Prav slednje je bilo na trenutke zanimivo opazovati. 
Posebno žensko populacijo (pa naj mi nežni spol ne vzame za slabo). Mnoge »naključne« 
opazovalke so v znak izkazovanja »osebne« prizadetosti in sočustvovanja ob pogledu na 
posamezne detajle posledic poplav »prizadeto« zavijale z očmi. Druge so se križale. Nekatere so 
delale oboje. Če so šle mimo katerega od prizadetih domačinov, so to delale še bolj intenzivno. 
Moški pa smo si nadevali bolj »dostojanstven« izraz. Gledali smo mrko resno predse ali v 
daljavo. Kot bi bili na pogrebu svojih najdražjih - da smo nekako »opravičili« svojo prisotnost. 
Vso to »atmosfero« sem poskušal čim bolj verodostojno zajeti z svojim »Canonom«. Zaradi 
slabih svetlobnih pogojev sem moral močno povečati ISO občutljivost. Fotografije so posledično 
pridobile na zrnatosti, a tudi na dramatičnosti.   
 
Pet dni po katastrofalnih poplavah – 23. septembra 2007 – sem si ogledal sotesko Davče. Družbo 
sta mi delala mlajša hči in njen fant, ki je s prizadetega območja. Večino cestišča, vzidanega in 
vkopanega v stene soteske, je pobesnela voda v času neurja v celoti izbrisala. Naključnega 
opazovalca bi težko prepričal, da je bila tu kdaj lepo urejena asfaltna cesta. Prehod je bil možen 
samo še tistim, ki obvladujejo plezalne veščine. Nekako ironično je delovala označevalna tabla 
»Davča«, na mestu, kjer ni bilo več dostopa do vasi.  
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Pred vstopom v sotesko v smeri Davča–Železniki  je bila v naplavljeni vodni  prod, vejevje  in 
masivno skalovje vkopana večja in popolnoma razbita tovorna avtoprikolica. Sem jo je pred 
dnevi naplavila pobesnela voda iz več kot kilometer oddaljene  Davče. Naprej proti izhodu iz 
soteske je bil do neprepoznavnosti izmaličen bel osebni avto.  Obdajala so ga naplavljena 
drevesna debla in večje skalne gmote. Njegova oblika se je prilegala naplavinam, v katere je bil 
zagozden, kot bi bil vraščen vanje.  
 
Je že tako, da se tudi v tragičnih prizorih pokažejo fotografske priložnosti;  v tej soteski sem 
napravil veliko atraktivnih in dobrih posnetkov ... 
 

             
 
 
 
Ta dan smo se odločili ogledati še Železnike iz smeri »Zgagove domačije«. Vožnjo avtomobila 
sem prepustil »ta mlademu« in nekaj posnetkov opravil kar iz vozečega avtomobila. Na vsake 
toliko časa smo opazili velike in začasne deponije temno sivih, skoraj črnih naplavin, ob katerih 
te srh kar spreleti. 
 
Kar vidim nas, ko se ozrem nazaj skozi čas: Smo ob prvi večji in začasni deponiji v poplavi 
uničene stanovanjske, tehnične ter druge opreme območja Železnikov.  Sklenem, da napravim 
nekaj posnetkov kupa teh, pred kratkim  še uporabnih tehničnih in drugih predmetov. A najprej si 
nameravamo ogledati Železnike.  
 
Pred to deponijo se po sredini ceste gor in dol sprehaja starejši možakar. Ne ozira se na to, da 
ovira promet. Uporablja v sebi zamišljeno in začrtano pot v dolžini cca desetih metrov in se je 
strogo drži. Deluje nekoliko odsotno, zbegano. Na hrbtu pestuje konzervo piva. Občasno poskrbi, 
da se vsebina te konzerve za malenkost zmanjša. Previdno ga obvozimo. Ne želimo 
dramatizirati. 
 
Pot skozi Železnike me spominja na ameriške domoljubne vojaške filme – na zbombardirana 
mesta, v katera so vkorakale rešiteljske zavezniške vojaške sile, ki  skušajo prizadetemu 
prebivalstvu s svojo tehnologijo in organizacijo omogočiti vsaj minimalne pogoje preživetja. 

Žarko Petrovič Kropa - dan po ujmi I. št. 6 3 NAGRADA 
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Po približno eni uri, ob povratku nazaj, imamo toliko časa in razpoložljive svetlobe, da lahko 
opravim fotografiranje, kot sem ga prvotno načrtoval. Zaustavimo se ob že omenjeni deponiji – 
izstopim. 
 
Možakar s pivom se še vedno sprehaja po cesti gor in dol in  se še vedno ne zmeni dosti za 
voznike, ki se mu morajo umikati, da ga ne poškodujejo. Moj prihod pa očitno zbudi pozornost v 
njem. Spremeni ritual gibanja. Vedno pogosteje se ustavlja in pogleduje proti meni. Na daleč ga 
pozdravim. Odzdravi tudi on.  
 
Lotim se fotografiranja televizorjev, računalnikov, hladilnikov, sedežnih garnitur, kuhinjskih in 
drugih elementov ... Na hitro ocenim, da je na tem kupu najmanj za milijon evrov uničenih 
dobrin. 
 
Možakar je že pri meni. »Oprostite, za kateri časopis pa delate?« me s prikrito nezaupljivostjo  
povpraša. Nekoliko sem v zadregi. »Delam za neki lokalni časopis v Radovljici«, se na hitro 
zlažem, ker mi nič pametnega trenutno ne pade na misel. 
 
Razgovor se »z rezervo« nadaljuje. Skušam biti sočustvujoč, istočasno pa spodbujevalno 
optimističen. »Velika katastrofa vas je doletela! Cela Slovenija je z vami in vam bo zagotovo po 
svojih močeh pomagala,« tako nekako previdno nadaljujem razgovor. Nekaj časa me skeptično, z 
na pol odprtimi usti užaljeno in prizadeto gleda, nato me z odločnim glasom poduči: »Kaaaj! 
Katastrofaaa?!   Neee!!!   Kataklizma nas je doletela!!!« 
 
Sva že toliko »na liniji«, da skupaj preanalizirava razliko med katastrofo in kataklizmo. 
Poenotiva mnenja. Oceniva, da je to nekako res kataklizma za prizadeto lokalno prebivalstvo.  
Potem se možakar še bolj »odpre« in razgovori o svoji »aktivni življenjski dobi«. Naj ostane to 
najina skrivnost, v prid zaščite njegove identitete.   
 
Pokaže še na drugo stran struge Sore, kjer ima svoje bivališče. Most do tam je odneslo in bil je 
odrezan od sveta. Slovenska vojska je takoj postavila novega – improviziranega in lesenega.  
Presrečen je in poln hvaležnosti za izkazano pomoč.  Napravim še nekaj posnetkov in se prijazno 
poslovim od njega. 
 
Za naslednji dan sem si izbral ogled začasnega zbirališča v poplavi uničenih avtomobilov. 
Družbo v avtu mi je delala draga soproga. Kar dobra izbira za pot, ker mi ne dela radio. Slaba pa 
zaradi efektivnega izkupička opravljenih posnetkov ... 
 
Najprej sem opravil nekaj posnetkov po prizadetih Železnikih, nato še na razdejanem 
pokopališču. Moja  soproga se je v izpovedi posameznikov in v razgovore z njimi tako čustveno 
vživela, da so njene komunikacije postale primarnega pomena, glavni namen – moje 
fotografiranje – pa sekundarnega.  
 
Na zbirališču avtomobilov, ki jih je podivjana Sora preoblikovala v nenavadne skulpture, sem 
lahko zaradi časovne stiske in že izstekajočega se dneva  (»objektivni razlogi«) opravil le nekaj 
posnetkov. Motivi so zanimivi – enkratni. Moral bom priti še naslednji dan ... 
 
Da zaključim misel s trditvijo iz naslova prispevka:  VSAKA FOTOGRAFIJA IMA DVE 
ZGODBI ...     
 
Prva zgodba je vezana na vsebino (zgodbo) fotografije, ki jo ji avtor da in želi, da jo kot takšno 
spozna, dojema ter sprejema tudi zunanji svet.   
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Druga zgodba pa je avtorjeva pot do te prve zgodbe. To je intimna zgodba iz ozadja-običajno 
znana samo avtorju. Povezana je z neštetimi drobnimi pripetljaji, medsebojnimi povezavami, 
čustvenimi stanji, razpoloženji, itd., ki posledično pripomorejo, da neka fotografska pripoved 
nastane. 
 
S svojo pripovedjo sem vam odškrnil pogled v delček ene od takšnih fotoamaterjevih intim. 
VSAKA FOTOGRAFIJA IMA DVE ZGODBI! MAR NE? 
 
Dobro luč!                                                                                                                                            
Žarko Petrovič 
 
 
Še nagrajena dela … 
 

                   
 
                   Anica Šolar             Most 2                 Diploma       
 

                 
 
                      Justin Zorko                       Sledi                        Diploma 
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 Niko Rupel   Ne bo jih zeblo    Diploma 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
dr. Janez Resman    Odcvela   Diploma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prvi povečevalnik za izdelavo črno-belih fotografij, ki ga je za FD Radovljica priredil g. 
Marjan Černe, sedaj je v lasti g. Franca Potočnika. Oba sta bila med prvimi člani FD 
Radovljica 
 
 

PREDHODNO OBVESTILO – NE POZABITE ! 
 

Fotografsko društvo Radovljica bo 13. in 14. septembra 2008 organiziralo drugi  

FOTO- EX TEMPORE z digitalnimi fotoaparati. 
Rezervirajte si čas! 
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Napotilo pooblaščenca FZS za stike s FIAP 
 
Spoštovani kolegi fotografi,  
v torek, 4. marca,  sva z gospodom Petrom Pokornom st. v prisotnosti predsednika FZS Silva 
Slaparja izvedla primopredajo posla. Hvala za izkazano zaupanje na volitvah v organe FZS 
decembra lani. 
 
Moje prioritetne naloge v tem trenutku so pokroviteljstva FIAP za razstave v Sloveniji in 
pridobitve FIAP-naslovov našim članom. 
 
FIAP-razstave: 

Za pridobitev FIAP-patronata je treba upoštevati naslednje pogoje: 
1. Praviloma bi se moralo FIAP prijavo za razstavo poslati 9 mesecev pred rokom za 

oddajo fotografij. Po izkušnjah mojega predhodnika v skrajnem slučaju zadostuje 
6 mesecev.  

2. Treba je predložiti dokument FZS s številko razstave.  
3. Treba je predložiti tudi izpolnjen obrazec »Application for FIAP Patronage«.  
4. Razpisne pogoje in prijavnico je treba napisati v slovenskem in angleškem ali 

francoskem jeziku, lahko tudi še v katerem od ostalih uradnih jezikov FIAP.  
� Teksti v vseh jezikovnih različicah morajo imeti enak pomen.  
� V razpisu mora biti vidna številka FZS-patronata in predviden mora biti 

prostor za številko FIAP-patronata.  
5. Na obrazec »Application for FIAP Patronage« sem dolžan napisati priporočilo za 

dodelitev patronata, zato prosim vsaki vlogi dodajte:  
� Kataloge zadnjih FIAP- razstav, ki ste jih organizirali. Če gre za prvo 

razstavo FIAP, potem pošljite katalog zadnje razstave, ki ste jo 
organizirali.   

� Za omenjene razstave je treba navesti, kje so bile postavljene in koliko je 
razstavnega prostora.  

� Za projekcije je potrebno navesti,  kje in kdaj so bile in kdaj bodo ter 
koliko je v teh dvoranah prostora za gledalce.  

6. Ko bom dokumentacijo predal na FIAP, potem lahko računate, da bo kmalu prišel 
račun za medalje (toliko kompletov, kot je navedeno v prijavi). Račun lahko pride 
tudi po elektronski pošti na tistega, ki je v razpisu omenjen kot kontaktna oseba. 
Šele, ko bo račun plačan, lahko računate, da boste dobili številko patronata FIAP. 
Če mi lahko pošljete čitljiv scan bančnega dokumenta, ki dokazuje, da je bil račun 
plačan, bo postopek potekal hitreje.  

7. Kot pooblaščenec za FIAP pričakujem, da bom s strani organizatorja obveščen o 
času in kraju žiriranja, da se bom lahko le- tega po možnosti udeležil.  

 

                     
                                    Štefan Žemva             Jesen               Diploma 
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FIAP naslovi: 
 

Obstajajo naslednji FIAP naslovi za razstavljalce: 
1. AFIAP (Artist FIAP) 
2. EFIAP (Excellence FIAP) 
3. EFIAP/b (Excellence FIAP bronze) 
4. EFIAP/s (Excellence FIAP silber) 
5. EFIAP/g (Excellence FIAP gold) 
6. EFIAP/p (Excellence FIAP platine) 
7. MFIAP (Master FIAP) 

 
Obstajajo naslednji FIAP naslovi za organizacijske dosežke pri delovanju FIAP ali 
fotografije na splošno: 

1. ESFIAP (Excellence FIAP for Services Rendered) 
2. HonEFIAP (Honorary Excellence FIAP) 

 
Pravila: 
Za FIAP naslove lahko kandidirajo samo člani FZS. Samo uradna oseba, pri nas pooblaščenec za 
FIAP, lahko podpiše vlogo za FIAP nazive. Vloge za FIAP-nazive morajo biti napisane na 
ustrezne formularje v enem od uradnih jezikov FIAP. Pooblaščenec z vso odgovornostjo 
pregleda vloge in jih posreduje FIAP skladno s pravili. Če so vloge pomanjkljive, jih lahko 
zavrne. Formularji za vloge za AFIAP in EFIAP vključno s formularjem za pridobitev FIAP-
izkaznice so pripeti. FIAP-izkaznica je po mojem vedenju nujna za pridobitev FIAP naziva. Cena 
je 50 €, pristojbina za administriranje pri pridobitvi naslovov mi še ni znana in mislim, da bom v 
kratkem lahko odgovoril tudi na to vprašanje. 
Dela, ki se jih pošilja na FIAP, so lahko fotografije na fotopapirju ali diapozitivi. To velja za 
naslove AFIAP ali EFIAP. Za EFIAP/_ (b, s, g, p) in za MFIAP so lahko samo fotografije na 
fotopapirju. Dela poslana na FIAP ostanejo v zbirki FIAP. 
 

• Naslov AFIAP lahko dobi avtor, ki ustreza naslednjim pogojem: 
o Je minilo vsaj 5 let, kar je prvič razstavljal na razstavi FIAP. 
o Sodelovanje na vsaj 5 FIAP- razstavah v vsaj 3 državah (Circuit se 

obravnava kot 1 razstava).  
o Je dosegel vsaj 10 sprejemov na FIAP- razstavah z najmanj 5 različnimi 

deli. 
 

o Kandidat mora poslati izpolnjene formularje. 
o Priložiti mora 5 do 10 del, sprejetih na FIAP-razstavah. 

 
• Naslov EFIAP lahko dobi avtor, ki ustreza naslednjim pogojem: 

o Je minilo vsaj 3 leta, kar je prejel naslov EFIAP. 
o Sodelovanje na vsaj 10 FIAP- razstavah v vsaj 5 državah (Circuit se 

obravnava kot 1 razstava).  
o Je dosegel vsaj 50 sprejemov na FIAPrazstavah z najmanj 20 različnimi 

deli. 
o Kandidat mora poslati izpolnjene formularje. 
o Priložiti mora 5 do 10 del, sprejetih na FIAP- razstavah, ampak ne istih, ki 

jih je že vložil za AFIAP. 
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• Vloge za naslove imajo drugačne formularje kot za AFIAP in EFIAP. Tu dobim 
še dodatne informacije. Nazive EFIAP/b, EFIAP/s, EFIAP/g, EFIAP/p  lahko dobi 
avtor, ki ustreza  naslednjim pogojem: 

o Je minilo vsaj 1 leto, od predhodnega naslova EFIAP/_. 
o EFIAP/b: je dosegel vsaj 75 sprejemov na FIAP- razstavah z najmanj 25 

različnimi deli. 
o EFIAP/s: je dosegel vsaj 150 sprejemov na FIAP- razstavah z najmanj 50 

različnimi deli. 
o EFIAP/g: je dosegel vsaj 300 sprejemov na FIAP- razstavah z najmanj 100 

različnimi deli. 
o EFIAP/p: je dosegel vsaj 600 sprejemov na FIAP- razstavah z najmanj 200 

različnimi deli. 
 

o Kandidat mora poslati izpolnjene formularje. 
o Priložiti je potrebno fotografije: 

� EFIAP/b: 3, ki so prinesle 4 nagrade v 4 državah 
� EFIAP/s: 4, ki so prinesle 5 nagrad v 5 državah 
� EFIAP/g: 5, ki so prinesle 6 nagrad v 6 državah 
� EFIAP/p: 6, ki so prinesle 7 nagrad v 7 državah 

 
Vloge za FIAP- naslove bom sprejemal do sredine meseca maja. Za pregled si bom vzel največ 
mesec dni, tako da jih bom do sredine junija poslal na FIAP. 
To bi bilo zaenkrat vse. Lep pozdrav in dobro luč! 
Vasja Doberlet 
v1.doberlet@siol.net 
 
Tik ob zaključku redakcije smo prejeli utrinek iz rednega občnega zbora Fotografskega 
društva Radovljica, ki je bil 29. februarja 2008. 
 

 
Na sliki: 
spredaj sedi – ga. Anica Prešeren – dolgoletna blagajničarka FD Radovljica, 
zadaj stojijo – novi predsednik FZS g. Silvo Slapar, mag. Benjamin Vrankar, predsednik FD 
Radovljica, in častni član FD Radovljica  g. Ivan Pipan ob podelitvi zahvale za življenjsko delo v 
društvu. (foto – Anica Šolar) 
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______________________ 

FOTO Informator št.  20 

Interno glasilo Fotografskega društva Radovljica 

December 2007 

Uredil: Štefan Žemva  

Lektoriranje: Klementina  Žemva,  prof. slov. 

Priprava gradiva, fotografij in člankov: 

Anica Šolar,  Justin Zorko, Benjamin Vrankar, Žarko Petrovič,  Štefan  Žemva 

Cena -  še  vedno  1 SIT ali  0,01 € 

Naslov uredništva: 

Fotografsko društvo Radovljica 
Kopališka 10,  p.p. 54 
4240 RADOVLJICA 
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VABILO 
 
Razstavni prostor PASAŽE v RADOVLJIŠKI GRAŠČINI želimo v letošnjem letu popestriti s 
fotografijami članov matičnega društva. Želimo, da člani društva izkoristijo priložnost in 
pripravijo svoja dela za samostojno razstavo fotografij.   
 
V razstavni prostor, kjer zastekljen in osvetljen pano, je možno namestiti do 29 fotografij 
velikosti 30 x 40 cm. Na steni je nameščenih 9 stekel velikosti 70 x 130 cm in eno steklo 60 x 
130 cm. Razporeditev fotografij v panoje se prepušča avtorju razstave. Čas razstave je 
predvidoma en mesec. Obliko spremljevalnega programa ob odprtju razstave prepuščamo avtorju 
in ga organizira sam na lastne stroške. Avtor razstave je zavezan, da izdela katalog ali zgibanko o 
razstavi in jih najmanj 10 izvodov izroči v arhiv društva. Na katalogu naj bodo podatki o avtorju, 
predstavitev ali seznam del na razstavi, spremna beseda avtorja ali kritika oziroma ocena o 
razstavljenih delih. Opremljene fotografije s podatki o fotografiji in o avtorju ter s podnapisi 
dostavi avtor v društveno temnico vsaj 10 dni pred dnevom določenim za postavitev razstave. 
Želimo, da avtorji vsaj en mesec pred postavitvijo predložijo ustrezno število več fotografij (vsaj 
40 del) v pregled strokovni komisiji društva, ki oceni primernost fotografij za razstavo. 
 
Za poživitev in pomladitev društva vabimo k sodelovanju nove člane (pa tudi nekdanje), še 
posebej mladino, ki obvlada novo digitalno tehniko. Posodobili smo našo opremo z nabavo 
novega digitalnega predvajalnika fotografij. Želimo, da se lahko prijavite za tovrstno digitalno 
razstavo  ali za klasično razstavo diapozitivov (do 50), ki bi jo predstavili na  »DEBATNEM  
VEČERU PRI AVGUŠTINU« vsako prvo sredo v mesecu ob 19 uri. Prisotni  člani društva 
bodo ocenili vaša dela, vam svetovali izboljšave  in jih do 10 izbrali za končno predstavitev na 
koncu leta, kjer bi izbrali »naj posnetek MMVIII«. Na debato vabljeni tudi nečlani društva, 
ljubitelji fotografije, prijatelji in družinski sopotniki. Dela prinesite na  USB ključu – diapozitive 
v okvirjih. V oceno lahko prinesete tudi barvne ali črno-bele fotografije. 
 
Dobrodošli tudi člani drugih društev. 
 
Želimo, da se ohrabrite in pošljete spodnjo prijavnico na naslov našega  društva, da bomo lahko 
pripravili razpored ali vas razvrstili v koledar razstav. 
 

PRIJAVNICA 
Za samostojno razstavo fotografij v galeriji PASAŽA v Radovljici ali 
 za DEBATNI VEČER PRI AVGUŠTINU (neustrezno črtaj) 
Ime in priimek:____________________________________________________ 
 
Naslov:_______________________________pošta: ______________________ 
e-mail: 
Telefon: 
Predvideni naslov razstave:__________________________________________ 
Razstavljati želim v času : __________________________________________ 
Razstavljati želim črno/ bele fotografije, barvne fotografije ali mešano ter diapozitive ali 
digitalne fotografije. (obkroži) 
 
 
Datum:                                                                                          Podpis: 
 


