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fotografija estetska vrednota že danes. Ko duh časa 
prekrije množico, le še nekatera dela, kot ponosni 
vršaci, izraščajo iz megle pozabe, postanejo 
neprecenljivo bogastvo, dragocen pomnik človeške 
ustvarjalnosti in estetskega čuta. Zato je vsaka 
pregledna razstava vrednostno neprecenljiva; v sebi 
skriva dragulje, ki bodo zažareli čez leta, desetletja, 
kot tlakovci in mejniki v kulturnem razvoju sodobnega 
človeka.
 
Še en poseben oprimek je na dosegu spomina. Za 
človeštvo kaj malo pomemben, za nekaj prijateljic in 
prijateljev pa nadvse žlahten. V minuli jeseni smo jo 
po dolgih letih mahnili na fotografski izlet. V Pasaži si 
le oglejte bero tiste sobote! 
 
Vabim vas, da preberete sleherno črko tokratnega 
Fotoinformatorja, da se vam oči počasi in z zastoji 
sprehodijo po fotografijah in da vas radovednost 
popelje še na spletno stran http://www.fd-
radovljica.si/. 
 
 
Pa dobro luč v novem letu!
 
Predsednik Fotografskega društva
Benjamin Vrankar

 
  

 
  

Ob zaključku leta
 
Ob koncu leta se vsak zase oziramo vase, pred našimi 
notranjimi očmi bledijo dogodki, dnevi se izgubljajo v 
megli nezaznavne preteklosti. Le nekaj je takih 
dogodkov, ki zaznamujejo preteklo leto, dogodkov, na 
katere se pripne spomin. Za vsakogar od vas, drage 
prijateljice in prijatelji, upam, da se vam spomin 
ustavlja ob trenutkih sreče, da tegobe in nesreče 
tonejo v nezavednem.
 
Fotografsko društvo Radovljica je tudi letos poskrbelo 
za trden oprimek. Izpeljalo je 1. pregledno razstavo 
projicirane fotografije. Taka razstava zahteva veliko 
dela in kar dobro seže v društveno blagajno. A ostane 
spomin; ne le v umu in srcih, tudi na papirju in 
zgoščenki. Potem tečejo leta in fotografije tu in tam 
pokukajo na svetlo, da ljudje, tako kot ob razstavi 
gospoda Adija Finka, zdrsnejo v čas izpred davnih 
dni. Brez dela fotografov in društev, ki jih povezujejo, 
tega spomina, te kronologije časa ne bi bilo. Zato 
vabim in prosim člane društva ter vse ostale, da še 
enkrat pregledate posnetke, ki ste jih naredili v 
Radovljici v preteklem letu, še zlasti tiste z različnih 
prireditev, in jih pošljete ali dostavite na Fotografsko 
društvo Radovljica. Arhiv na občini že čaka!

Seveda ni pomen fotografije le v dokumentiranju 
sedanjega  časa.   Seveda   je   razstavna,     umetniška
 

 

jih  gledali  v  filmu,  posnetem  po  Ecovi knjigi Ime 
rože. Samostanski park je spet ponudil množico 
motivov, a pater, ki je imel še druge opravke in se mu 
je verjetno mudilo na kosilo, nas je prijazno potiskal 
proti izhodu.
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1. slovenska pregledna razstava projicirane fotografije 2009 - Radovljica

Kako

Otvoritev razstave je bila 12. junija 2009 v 
dvorani EGSŠ Radovljica, Gorenjska cesta 13, 
pod pokroviteljstvom FZS št. 4/2009.
 
Organizacijski odbor so sestavljali: 
Štefan Žemva - predsednik, Simon Senica, Anica 
Šolar, Drago Vogrinec, Žarko Petrovič, Justin 
Zorko in Peter Ravnihar. 

Organizacijskemu odboru sta bila v veliko pomoč še 
predsednik fotografskega društva mag. Benjamin 
Vrankar in podpredsednik fotografskega društva Ivan 
Pipan. 
 
Žirijo so sestavljali:
Stojan Kerbler, MF FZS, E FIAP - predsednik
Rafael Podobnik, MF FZS, EFIAP/b, ED ISF - član
dr. Damir Globočnik, umetnostni zgodovinar - član

 
Trenutek pred žiriranjem. Iz leve proti desni: Predsednik organizacijskega odbora Štefan Žemva, član 
nadzornega odbora Jakob Gnilšak, Rafael Podobnik - član žirije s svojim sinom in Stojan Kerbler - 
predsednik žirije. (Foto: Žarko P.)



5

1. slovenska pregledna razstava projicirane fotografije 2009 - Radovljica

Kako

For editing instructions search on ‘Editing Templates’ in the Help (click on the help in the Help 
menu above, select the Search option).

Član žirije dr. Damir Globočnik in 
Simon Senica, ki je skrbel za tehnično 
brezhibnost projekcije. Foto: Žarko P.

 
Del udeležencev na projekciji izbranih 
fotografij.  Foto: Žarko P.

Otvoritev razstave. Iz leve proti desni: 
Predsednik organizacijskega odbora Štefan 
Žemva, predsednik Fotografske zveze 
Slovenije Silvo Slapar in župan občine 
Radovljica Janko S. Stušek. Foto: N. N.

For editing instructions search on ‘Editing Templates’ in the Help (click on the help in the Help 
menu above, select the Search option).
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1. slovenska pregledna razstava projicirane fotografije 2009 - Radovljica

Kako

Ob pomembnejših fotografskih razstavah so žirantje 
običajno zaprošeni še za svoje komentarje. Ti 
komentarji nam mnogokrat prinašajo globlja 
sporočila in pa koristne ideje za ustvarjanje fotografij. 
Kot osebnosti, ki so se že uveljavile na omenjenem 
področju  ali ki dobro obvladujejo druga področja, 
povezana s fotografsko ustvarjalnostjo, nas tako 
lahko še dodatno razsvetljujejo in pravilno usmerjajo 
k naši nadaljnji fotografski ustvarjalnosti.

Katalog za 1. slovensko pregledno razstavo 
projicirane fotografije 2009 med drugim vsebuje 
dvoje koristnih razmišljanj. Eno od njih je zapisal 
predsednik žirije Stojan Kerbler, drugo pa član 
žirije dr. Damir Globočnik. 
 
Ob pripravi tega prispevka se mi je zdelo smiselno, 
da ju vključim v letošnji Informator.  
 



Žarko P.
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1. slovenska pregledna razstava projicirane fotografije 2009 - Radovljica

Kako
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Društvena razstava fotografij in digitalnih posnetkov - 2009

Kako

Žiriranje za Društveno razstavo fotografij in digitalnih posnetkov - 2009 je bilo izvedeno 23. 10. 2009. 
Selektor je bil Niko Sladič, KM FZS, AFIAP. Izbrane fotografije bodo predstavljene januarja 2010 v stalnem 
razstavnem prostoru društva, v galeriji PASAŽA. Projekcija izbranih fotografij pa bo februarja 2010. Točen 
datum v času oblikovanja 22. št. Informatorja še ni bil določen.

NAGRAJENE FOTOGRAFIJE - črno-bela in barvna fotografija

Album Title:
Photography by:

For editing instructions search on ‘Editing Templates’ in the Help (click on the help in the Help 
menu above, select the Search option).

Justin Zorko  Pred nevihto  1.N

Drago Vogrinec Pomladna 3.N

Jakob Gnilšak Cirkus 1 - spremljevalci 2.N
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Društvena razstava fotografij in digitalnih posnetkov - 2009

Kako

NAGRAJENE FOTOGRAFIJE - digitalna fotografija

Album Title 30/10/2007

Klementina Žemva Made in Paris 3.N

For editing instructions search on ‘Editing Templates’ in the Help (click on the help in the Help 
menu above, select the Search option).

Peter Čadež Jesen 2.N

Drago Vogrinec V ivju - 1 1.N



Društvena razstava fotografij in digitalnih posnetkov - 2009

Kako

NAGRAJENE FOTOGRAFIJE - diplome za digitalne in dia fotografije

Marijana Dacar - Spokojnost (dig.)

Anica Šolar - Vinograd 1 (dia)

For editing instructions search on ‘Editing Templates’ in the Help (click on the help in the Help 
menu above, select the Search option).

Justin Zorko - Ozarjena puščava (dig.)



DIAPOZITIVI - rezultati
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Društvena razstava fotografij in digitalnih posnetkov - 2009



ČRNO-BELA IN BARVNA FOTOGRAFIJA - rezultati
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Društvena razstava fotografij in digitalnih posnetkov - 2009



DIGITALNA FOTOGRAFIJA - rezultati

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

13  Žarko P.

Društvena razstava fotografij in digitalnih posnetkov - 2009



Kramljanje ob degustaciji vin na Dobrovem      Foto Benjamin V.
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Zavijemo po avtocesti proti Sežani, v 
Danah pa na cesto čez Kras, proti 
Tomaju in Dutovljam, kjer se ponovno 
zaustavimo. Še vedno dežuje, resda bolj 
narahlo, a vseeno. Anica, duša naše 
ekskurzije, "kriva" za pobudo izleta, 
organizacijo prevoza, programa pa še za 
pripravo malice, nam deli sendviče, 
mandarine, sokove. Želodcem 
namenimo kakšno minuto pozornosti, 
nakar jo vsakdo mahne v drugo uličico, 
da zajame ta ali oni detajl kraške 
arhitekture. Nekaj nas z Dušanom odide 
do njegovega prijatelja Joška Renčela, 
da nas moralno podpre z jutranjo 
pokušino vin. Dutoveljski vinarski 
umetnik Joško nas povabi v malo izbico 
na koncu kleti, napolni kozarce in 
nareže še divjačinsko klobaso. Teran z 
dodatkom suhih jagod. Poln, rahlo 
trpek, globok. Enkraten okus! Nikoli ne 
bi prepoznal teranovega v tem okusu. 
Za sladokusce! Sledi modri pinot. 
Dober, a kot je Joško sam pripomnil, 
morda ne najboljši vrstni red pokušanja. 
Vino je lahkotnejše, niti grižljaj odlične 
klobase – da si še prste oblizujemo – ne 
more prekriti polnosti terana, tako da 
modri pinot ne pride do zasluženega 
izraza. Sledi še pokušina zvrsti, 
sestavljene iz treh sort rdečega vina, in 
med našim poslavljanjem še zaključek s 
požirkom posebne, sladke, desertne 
pridelave terana. Ne, to ni teranov liker. 
To je žlahtna, na porto spominjajoča 
pridelava, enkratno desertno vino.

Že smo vsi na avtobusu, ko navzgor po 
klancu prisohipa Štefan. Kljub zamudi 
mu še na kraj pameti ne pride, da bi 
vstopil. "Daj mi torbico," reče hčerki, 
ko pomoli glavo v notranjost malega 
dvajsetsedežnega avtobusa. "Imam 
motiv dneva. Samo deset minut rabim," 
in že odhiti nazaj. Dušan, stara zvedava 
sraka, pa za njim. Tudi sam stopim še 
enkrat na plano. Ni, da bi njima sledil, a 
čas lahko izrabim še za kak posnetek 
dutoveljske vedute.
 
 
 
 
  

 
Jutro. Sobota. Budilka na mobilnem telefonu me vrže iz postelje ob 
pol šestih zjutraj. Stopim do kuhinje in se ozrem skozi okno na 
cestišče, osvetljeno z uličnimi svetilkami, in jesensko barvito 
drevje, ponikajoče v sivo-črno temo. Suho je, na nebu, ki se že 
rahlo svetli, so nakopičeni oblaki. "Hmmm, ne bo najlepši jesenski 
dan, a kaže, da dežja še ne bo," pomislim. Škoda, da se lepo sončno 
vreme, ki smo ga bili deležni v preteklih dneh, ni obdržalo vsaj še 
danes. Ampak Primorska lahko še postreže s prijetnim 
presenečenjem. Danes gremo radovljiški fotografi končno, po 
dolgih letih, spet enkrat na fotografsko ekskurzijo. Na Kras in v 
Brda.

Ob pol sedmih jo že maham proti krožišču na Primskovem. Mali 
avtobus s prijateljicami in prijatelji je že zapustil Radovljico, le 
mene še pobere v Kranju. O tem, kako je teklo zbiranje v 
Radovljici, pa bi moral na kratko poročati Dušan. To, da ga je bilo 
treba čakati, sigurno ne drži, čeprav je enkrat kasneje, pozno 
popoldne, skozi zrak zaplavala takšna, rahlo očitajoča pripomba. A 
kaj bi o tem, ko pa gremo na Kras in v Brda.

Ravbarkomanda. Šofer Jože zavije na črpalko. Medtem ko se on še 
pomudi pri napajanju žejnih konjev, se potniki že usujemo v bife, 
na jutranjo kavico, kakav, čaj in kakšen košček drobnega peciva. 
Ura je že osem, vreme pa prav nič spodbudno. Dežuje. Nad tem, da 
na poti preko Notranjske brisalci niso prekinili svojega vztrajnega 
dela niti za sekundo, še ni ravno za obupati. Bomo videli, kako bo v 
Sežani. Dušan že godrnja, da brez sonca ni dobrih posnetkov, drugi 
mu dopovedujemo, da so barve rahlo mokrih listov trte in ruja še 
bolj žive. 

 

Fotoekskurzija
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Naprej proti Solkanu pa čez most in po cesti v Brda. 
Eh, to vreme! Še vedno je oblačno, sivina ovija griče. 
Za panoramske posnetke res ni prave "štimunge". 
Ustavimo se v Šmartnem. Prijetna, lepo obnovljena in 
urejena vasica, ki nam bo sigurno postregla z 
zanimivimi motivi. Na eno in drugo stran se spuščata 
pobočji med vinograde in posamezno drevje. Nežno se 
zajedata v sosednji pobočji, pogled drsi po oblih 
goricah, v sivkasto zeleno dalj, preko trt in gručic hiš 
po vrhovih. Sam se spustim po levem pobočju. Tu trta 
s skoraj posušenimi grozdi, tam drevo, polno kakijev. 
Iskanje motivov, hoja po obronku. Končno prilezem 
na cesto, pod stopnišče, ki vodi navzgor v uličice 
Šmartnega. Nasproti, po cesti, pride Žarko. "Daj, 
Žarko, sprehodi se po stopnišču, rabim 'štafelažo'," mu 
navržem ob srečanju. Kje je kakšna, v dolgo rdečo 
obleko ovita ženska figura, da vnese pravi čar v 
posnetek tega stopnišča?! Koliko je ura? Samo še 
deset minut časa imam. Pa je Dušan pred uro in pol 
nekaj godrnjal, češ kaj bomo pa počeli tu do treh! 
Smuknem še skozi Šmartno, vstopim v cerkev. Tu in 
tam mi oko pritegne kak detajl, naredim posnetek, 
hitim naprej. Je že pred menoj šmartenski portal, na 
parkirišču pred njim pa naš avtobus. Gremo naprej ...
Jesenski čas, še zlasti v času svetega Martina, je treba 
izkoristiti tudi za ogled največje slovenske vinske kleti 
na Dobrovem. A o rebuli, modrem pinotu, refošku, 
cabernet sauvignonu in drugih vinih, ki jih tu 
pridelujejo, ne bomo trošili besed. Bomo videli, ali je 
v kleteh med dolgimi vrstami hrastovih sodčkov komu 
uspelo narediti kakšen kapitalni posnetek. Ali pa vsaj 
zunaj, med pokušino rujnega vinca.
Kakor nas je dopoldne čas priganjal, ga imamo sedaj, 
pred predvidenim poznopopoldanskim kosilom, še na 
pretek. A hladno je in v sivino dneva, ki že tako ni 
dajala kaj prida svetlobe, se začenja mešati še 
zgodnjevečerna mrakoba. Nič, Anica, najbolje bo, da 
kar pokličeš v gostišče in najaviš naš nekoliko 
zgodnejši prihod. 
Jota in martinova "košta" pa kozarec vina. Naša 
premrla in lačna telesa so se razveselila. Pride 
trenutek, ko celo fotografi pozabimo na svoje 
fotoaparate. Še dobro, da se je Štefan sredi popoldneva 
spomnil, da je čas za kak "gasilski" posnetek. Je že 
tako, da vsi drugi smrtniki ovekovečajo sebe in 
prijatelje, še zlasti za primerno obloženo mizo, le 
fotografi na takšne "prozaičnosti" kar pozabimo.
Čas teče, pot domov je še dolga. Spet teče cesta pod 
kolesi, ekskurzija tone v noč …

Avtor članka: mag. Benjamin Vrankar
  

Kako kaže, koliko časa si še lahko odtrgamo za Kras? 
Prav nič več. "Če takoj krenemo, bomo do 11.00 
ravno v kostanjeviškem samostanu," pove Jože, 
potem ko mu sodobni navigator preračuna, koliko 
časa potrebujemo za pot preko Krasa. Nič, postanku v 
Pliskavici in fotografiranju rdečelistnih vinogradov ter 
grmičev ruja se bo treba odpovedati. Pa nihče ne 
obžaluje prav pretirano. Imam občutek, da ni nikomur 
dosti do hoje po mokri travi. Smo bili vsi 
preoptimistični. Nimamo ne dežnikov ne primerne 
obutve za pravi jesenski fotosafari.
Oblaki nad Novo Gorico so še vedno temni, debeli, 
nepredirni. A vsaj dežuje ne. Nekaj minut je še do 
enajste, zato si vsakdo, čakajoč na vstop v samostan, 
išče drobne, zanimive motive. To je resna stvar. 
Rezultat ekskurzije bo društvena razstava in je že 
tako, da imamo fotografi v sebi malce lovske žilice; le 
orodje je dosti bolj tiho in miroljubno.
Sprejme nas eden od patrov in popelje skozi lepo 
veliko samostansko kapelo, zadnjič obnovljeno po 1. 
svetovni vojni. Ej, kako pisano in pogosto 
destruktivno zgodovino so doživljali tukajšnja cerkev, 
samostan in semeniščniki; nekdaj karmeličani, zdaj pa 
že dolgo frančiškani. A o zgodovini tega kraja in 
imenih članov francoske vladarske družine Burbonov, 
tu pokopanih, si bo radoveden bralec že sam poiskal 
podatke na internetu. Mi smo poslušali bolj z enim 
ušesom, kajti oči so begale po stenah, um je rezal 
poglede, trudeč se izluščiti izvirne kompozicije, zajeti 
v iskalo fotoaparata čisto svojstven zorni kot. Vsaj 
zase moram reči, da se, kadar imam v rokah 
fotoaparat, prav nič kaj dosti ne zanimam za "zvok". 
Nekaj sem "čaral" v ozkem podzemnem hodniku, ki 
vodi v kripto s šestimi sarkofagi iz kraškega 
marmorja, hitel po dolgem hodniku, obžalujoč, da 
nimam časa za fotografiranje, predvsem pa ne stativa 
za kakšne dolge ekspozicije. Tu bi se dalo narediti 
doživete, globoko psihično nabite posnetke ljudi, 
katerih premikanje se zapiše na tipalo fotoaparata, kot 
da duše plujejo skozi samotni samostanski hodnik. In 
kakšna knjižnica! Stare, dragocene, velike in debele 
knjige. Tako lepo zložene na police. V prehodih med 
omarami pa dvoje, troje odprtih starih bukev, pisanih 
v glagolici ali pa s tako okrašenimi črkami, kot smo 
jih  gledali  v  filmu,  posnetem  po  Ecovi knjigi Ime 
rože. Samostanski park je spet ponudil množico 
motivov, a pater, ki je imel še druge opravke in se mu 
je verjetno mudilo na kosilo, nas je prijazno potiskal 
proti izhodu.
 
 

Fotoekskurzija



Žarko P.

Skupinska fotografija izpred kostanjeviškega samostana - Foto: Marjan R.

Detajlist - Foto: Žarko P. 

Pripravljeni za fotografiranje - Foto: Benjamin V.

UTRINKI S FOTOEKSKURZIJE

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

2. Društvena  razstava fotografij in digitalnih fotografij ali/in diapozitivov društva FD Radovljica in 
fotokrožka Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica. Društvena razstava bo dopolnjena s celoletno 
temo »Dogodki v Občini Radovljica«.

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

4. Izdati FOTOINFORMATOR XXIII in skrbeti za spletno stran društva.
5. Sodelovati v okviru JSKD Območna enota Radovljica in nastopiti na srečanju fotografskih skupin 

ZKDO Gorenjske.
6. Sodelovati na razstavah s FK Sloboda - VIS iz Varaždina, FK DRAVA iz Đurđevca in CDA  GRAZ  

ter pri sosednjih fotografskih društvih v Sloveniji.
7. Sodelovati na državnih preglednih razstavah projicirane in klasične fotografije.
8. Organizirati mesečne foto debatne večere s predavanji ob projekciji diapozitivov in digitalnih 

fotografij ter ob ocenjevanju predloženih del.
9. Organizirati fotografsko ekskurzijo.
10.Obnoviti naročilo za strokovno revijo Digitalna kamera. 

 

Predvideni stroški za leto 2010:

 
 

 
 
  

Plan Fotografskega društva Radovljica za leto 2010 

 
Plan sprejel IO FD Radovljica, dne 18. 11. 2009.
                                                                                                                         Predsednik:

mag. Benjamin Vrankar
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Razstave v galeriji Pasaža v letu 2009



Fotografsko društvo Radovljica je 3. 4. 2009 v galeriji PASAŽA gostilo prijateljski Foto klub Nova Gorica. 
Predstavili so se s skupinsko razstavo 12 avtorjev na temo NEBESNI ATELJE. Navdih jim je bil “atelje”, 
oziroma ogromni zbiralnik črpalne hidroelektrarne pri Kanalskem Vrhu v različnih fazah gradnje. Sceno so jim 
bogatili naključni obiskovalci: fotografi, sprehajalci, kolesarji, kotalkarji ... končni rezultati pa so nastali v 
računalnikih posameznih avtorjev. Po otvoritvi je sledilo še družabno srečanje pri “Avguštinu” s skromnim 
prigrizkom.

Žarko P.
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Skupinska razstava fotografij članov Foto kluba Nova Gorica 

Album Title:
Photography by:



Že skoraj eno leto imamo svojo spletno stran. Ima 
povprečno od 300 do 400 obiskov na mesec, kar ni tako 
malo. V prihodnosti jo nameravamo še bolj aktualizirati, in 
sicer z boljšim ažuriranjem in uvedbo nove galerije, v 
kateri si bodo lahko člani FDR sami oblikovali svoje 
fotoalbume - seveda z upoštevanjem ustreznih kriterijev in 
dogovorjenih pravil. To možnost bomo dali tudi drugim 
ljubiteljem fotografije iz Radovljice in njene okolice.

Člane društva - tiste, ki tega še niso storili, ob tej priložnosti 
še pozivamo, naj si vzamejo nekaj časa in pripravijo svoje 
predstavitve na strani Fotogalerija. Prav tako jih vabimo, 
naj na strani Komentarji s svojimi komentarji, predlogi, 
razmišljanji in podobnim, pripomorejo k boljši in kvalitetnejši 
prepoznavnosti našega društva.
P.S.: Razne obrazce, pravilnike ... si lahko prenesete na 
svoj računalnik s strani Aktualno (glej spodaj). 

 Žarko P.
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www.fd-radovljica.si - spletna stran Fotografskega društva Radovljica (FDR) 


