
Fotoizlet na Ptuj in okolico 16. 10. 2010
je uspel ...

 

Dr. Cene Avguštin, častni član FDR,
umrl 30. 3. 2010 ...

Informiranje o razstavah v Galeriji PASAŽA preko
vitrine na Avtobusnem postajališču Radovljica ostane
le še zgodovina ...

Nekaj iz vsebune
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A kot vedno in povsod v življenju ter na tem 
svetu – je dež in je sonce. Sonce torej JE. Na 
radovljiškem območju ga trenutno prekriva malo 
več temnih oblakov splošne pasivnosti v smislu 
organiziranega fotoamaterskega delovanja in 
ustvarjanja. Posamični sončni žarki sicer 
vztrajno prebijajo te goste in težko prehodne 
oblake. Lepoto ter čarobnost svetlobnih žarkov 
JE zaznati. Pot do prave lepote in učinkov teh 
sončnih žarkov pa bo na radovljiškem območju 
glede »na tukajšnje vremenske razmere« žal še 
nekaj časa trajala ...

Tam, kjer dalj časa traja turobno in mračno 
vreme, se pozitivna energija sončne svetlobe, ki 
se po daljšem času prikaže izza oblakov, toliko 
čutneje ter intenzivneje zaznava in doživlja. V 
prenesenem smislu lahko rečem, da v zadnjem 
času to velja tudi za naše društvo. Zadnja 
društvena fotorazstava je uspela! Zaznati je 
kvaliteten napredek posameznih avtorjev. To 
potrjuje tudi prvi ogled fotografij nekaterih 
udeležencev fotoekskurzije na Ptuj in okolico. 
Povečalo se je sodelovanje posameznih 
avtorjev na državnih in mednarodnih 
fotonatečajih ... Res, kako lepo sije sonce, ko 
ga dalj časa ne vidiš.

P.S.: To razmišljanje, ki je tu pred vami v pisni 
obliki, ni nujno, da je v skladu z razmišljanjem 
vseh članov Fotografskega društva Radovljica. 
Je zgolj moje. Lahko bi se po volji nekaterih 
(pokažimo navzven le lepo stran obraza) 
optimistično izrazil: »Saj je kozarec že do 
polovice napolnjen!« Izbral sem realno verzijo: 
Žal je kozarec napolnjen šele do polovice. 
Dejansko stanje pa je v obeh primerih isto ...

Pa dobro luč! In ne samo v smislu 
fotografskega pozdrava!

Predsednik IO Fotografskega društva 
Radovljica

Žarko Petrovič

Še eno leto je za nami. Čas je za »bilanco« 
uspešnosti v preteklem letu. Tako pri 
posameznikih kot pri različno interesno in 
drugače organiziranih družbenih skupinah. Da 
se sicer preživeti tudi brez »bilanc« − a vse ima 
svoje prednosti pa tudi slabosti.

Vsekakor je analitičen in kritičen pregled 
dogajanja, v katera smo bili hote ali nehote vpeti 
v nekem obdobju, koristno izhodišče za 
prihodnost. Ko tako odkrito življenju pogledamo 
v oči ter upoštevamo vse pozitivno in negativno, 
kar se je v preteklosti zgodilo po naši volji ali 
brez nje, lažje najdemo prave poti za naprej.

In kakšna je »bilanca« Fotografskega društva 
Radovljica za leto 2010? Glede na to, da je bil 
po podani izstopni izjavi bivšega predsednika 
mag. Benjamina Vrankarja (novi življenjski 
izzivi) vprašljiv celo nadaljnji obstoj 
Fotografskega društva Radovljica – smo lahko 
relativno zadovoljni. Še obstajamo. In še bolj ali 
manj uspešno delujemo. Vse to zaenkrat žal le 
po zaslugi peščice entuziastov. A tudi njihova 
volja in energija nista večni. 

Katera družinska podjetja so resnično uspešna? 
Le tista, kjer si vsi družinski člani enakomerno in 
pravično, pač po svojih zmožnostih in 
sposobnostih, razdelijo delo in obveznosti med 
seboj. In če se kot društvo primerjamo s 
takšnim družinskim podjetjem? 

Naše društvo trenutno šteje 33 članov. Da se 
osredotočim samo na primarno dejavnost, ki 
smo ji kot člani Fotografskega društva zavezani: 
Za udeležbo na razpisih fotorazstav v 
organizaciji Fotografskega društva Radovljica je 
bilo do sedaj posameznike potrebno dobesedno 
prositi in to po večkrat, da smo te razstave 
regularno sploh lahko izpeljali. Sodelovanja na 
državnih in mednarodnih razstavah skorajda ni 
bilo. Sodobne metode delovanja in ustvarjanja 
se prepočasi uveljavljajo. Mlajša »računalniška« 
generacija se bolje počuti v funkciji pasivnih 
opazovalcev – enako kot pri volitvah ... Ja, tako 
je to, da ne bom še našteval!
 
 

 

 
 

Ob zaključku leta 2010
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Redni občni zbor Fotografskega društva Radovljica

Kako

Redni občni zbor Fotografskega društva 
Radovljica je potekal 29. 1. 2010 v kletnih 
prostorih gostilne Avguštin, Linhartov trg 15.
 
Povabilu na občni zbor se je odzval tudi Vitomir 
Pretnar (podpredsednik FZS). Na koncu je s 
predsednikom društva Benjaminom 
Vrankarjem sodeloval še pri podelitvi nagrad 
društvene razstave ter priznanj članom društva.
Priznanja so prejeli:
− Benjamin Vrankar − častni član (za 
desetletno uspešno vodenje društva) 
− Damir Globočnik − častni član (za strokovno 
pomoč v društvu)
− Anica Šolar − zaslužni član (za vestno 
opravljanje dela tajnice)
− Štefan Žemva − zaslužni član (za pomoč pri 
organizaciji razstav in prizadevno delo v 
društvu)
Poleg obravnave tekočih zadev so bile na 
občnem zboru izpostavljene predvsem sledeče 
aktivnosti in spremembe:
− Uspešno je bila organizirana in izpeljana 1. 
Slovenska pregledna razstava projicirane 
fotografije.

− Organiziran je bil prvi natečaj fotografije 
Dogodki v Občini Radovljica 2009.
− Po dolgih letih pavziranja je uspela 
fotografska ekskurzija (v Brda in na Kras), 
rezultat tega pa je bila lepa fotografska 
razstava.
− Predčasno je prišlo do zamenjave 
predsednikov. Dolgoletnega predsednika 
Benjamina Vrankarja je zaradi njegovih novih 
življenjskih izzivov zamenjal Žarko Petrovič.
− Prišlo je še do nekaj zamenjav v posameznih 
organih in delovnih telesih.
− Posodobljena je bila podoba 
Fotoinformatorja.
− Nove društvene spletne strani so bile dobro 
sprejete. Kot učinkovit medij jih bo treba še 
bolje izkoristiti.
− V poročilu podpredsednika FZS Vitomirja 
Pretnarja je bila izpostavljena potreba po 
večjem sodelovanju med klubi in FZS ter v 
združevanju manjših klubov pri organizacijah 
zahtevnejših razstav.
 

Žarko P.

Foto: Marjan Resman
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30. 3. 2010 je v 88. letu starosti umrl dr. Cene Avguštin, častni član FDR 

Kako

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

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

Častnemu članu Fotografskega društva 
Radovljica dr. CENETU AVGUŠTINU v spomin 

30. 3. 2010 se je v 88. letu starosti končala 
življenjska pot cenjenega in častnega člana 
našega Fotografskega društva Radovljica dr. 
Ceneta Avguština. Od njega smo se poslovili 
na pokopališču v Radovljici, dne 1. 4. 2010, ob 
16.30. 

Člani Fotografskega društva Radovljica smo 7. 
4. 2010 na rednem mesečnem debatnem večeru 
še enkrat – tokrat z enominutnim molkom – 
počastili spomin nanj.

Na fotografskem področju je bil dr. Cene 
Avguštin prepoznaven predvsem kot ustanovni 
član Kabineta slovenske fotografije v Kranju, 
prejemnik najvišjega priznanja Fotografske 
zveze Slovenije – Puharjeve nagrade ter 
izredno cenjen likovni kritik fotografskih del in 
razstav. 
 
V vlogi likovnega kritika je dr. Cene Avguštin 
deloval zelo odgovorno, pošteno in človeško 
tankočutno. To bodo lahko potrdili vsi 
fotoamaterji, ki so imeli to srečo, da jim je bil 
likovni kritik.

Pogrešali bomo takšno pozitivno naravnano 
obliko njegovega delovanja.
 
Smrt dr. Ceneta Avguština je najbolj prizadela 
tiste, ki so mu bili najbližji – sorodnike, prijatelje 
... Veliko pa so izgubila tudi razna društva ter 
institucije v občini Radovljica in njeni okolici, ki 
jih je dr. Cene Avguštin s svojim delovanjem 
pozitivno zaznamoval. Med njimi tudi 
Fotografsko društvo Radovljica, katerega član 
je bil in je za svoje prispevke v njem prejel 
najvišji naziv, ki ga društvo lahko podeli svojim 
članom – ČASTNI ČLAN Fotografskega 
društva Radovljica.
 
Dr. Ceneta Avguština bomo ohranili v 
pozitivnem spominu in njegovo delovanje nam 
bo za vzgled.
 
Predsednik Fotografskega društva 
Radovljica
Žarko Petrovič
 
PS.: Zapis je povzet iz spletnih strani 
Fotografskega društva Radovljica
 

Foto: Marjan Resman
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Samostojne razstave članov Fotografskega društva Radovljica
v fotogalerijah drugih društev

Kako

Letos sta se s samostojnima fotorazstavama 
predstavila v fotogalerijah drugih društev dva 
naša člana. 
 
Justin Zorko F1 FZS, AFIAP, ki je član 
Fotokluba Jesenice in Fotografskega društva 
Radovljica, se je z svojimi fotografijami 
predstavil 3. 6. 2010 v GALERIJI FOTOKLUBA 
JESENICE (Mercator center Jesenice, Sp. 
Plavž 5). 
 
Naslov razstave barvnih fotografij je bil 
GANGES, REKA ŽIVLJENJA. Justin Z. je 
razstavo posvetil svojemu potovanju po Indiji − 
predvsem sveti reki Ganges in življenju ob njej. 
 
Svoja doživljanja in občutja s tega potovanja je 
tako želel na posreden način deliti tudi s tistimi, 
ki te možnosti še niso ali je nikoli ne bodo imeli.
 

Jakob Gnilšak MF FZS, AFIAP se je predstavil 
s svojimi črno-belimi fotografijami. 
 
Njegovo razstavo je gostila Fotogalerija na 
Jesenicah, Trg Toneta Čufarja 4, Fotografsko 
društvo Jesenice, od 20. oktobra do 20. 
novembra 2010. Naslov razstave: UZRTI RED.
 
 Jakob G. je eden redkih mojstrov fotografije, ki 
še obvladujejo postopek izdelave fotografij po 
klasičnem postopku in jih po tem postopku tudi 
še obdeluje. Je resnično pravi mojster izrazne 
črno-bele fotografije. 
 
“Fotografski opus Jakoba Gnilšaka uvaja 
gledalca v neznaten, na videz nepomemben, a 
raznolik svet sledi, ki jih na obličju zemlje pušča 
človek s svojimi (ne)razumnimi dejanji ali izrisuje 
narava s svojo prvinsko silo.” − To so uvodne 
besede kustosinje Lare Štrumej ob predstavitvi 
Gnilšakovega fotografskega opusa in so 
upravičeno uporabljene tudi ob predstavitvi te 
razstave.
 

Žarko P.
 
 

Justin Zorko F1 FZS, AFIAP Jakob Gnilšak MF FZS, AFIAP
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1. Fotografska razstava “Dogodki v Radovljici 2009”

Kako

Na razpisu PREGLEDNE FOTOGRAFSKE 
RAZSTAVE »DOGODKI V OBČINI 
RADOVLJICA 2009« pod pokroviteljstvom 
Občine Radovljica je sodelovalo 9 avtorjev s 
483 fotografijami in dvema računalniškima 
predstavitvama. Fotografije za razstavo je 
izbrala žirija, ki so jo sestavljali:
za Občino Radovljica vodja kabineta župana ga. 
Manca Šetina Miklič, za Fotografsko društvo 
Radovljica pa g. Ivan Pipan in g. Jakob Gnilšak. 

Izbrano je bilo 62 fotografij za dve razstavi v 
galeriji PASAŽA (april in maj 2010). Sodelujoči 
avtorji: Dušan Barič, Marija Ana Globočnik, Vida 
Markovc, Žarko Petrovič, Ivan Pipan, Marjan 
Resman, Anica Šolar, Justin Zorko in Štefan 
Žemva. Ocena je bila, da je dobro in smiselno s 
takšno obliko sodelovanja Občine Radovljica ter 
Fotografskega društva Radovljica nadaljevati.

 
Žarko P.

 
Nekaj fotografij prispelih na natečaj “Dogodki v Radovljici 2009”:

Foto: Anica Šolar Foto: Štefan Žemva Foto: Marjan Resman

Foto: Vida Markovc Foto: Justin Zorko
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Galerija PASAŽA

Kako

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).

V galeriji PASAŽA, v vstopni avli radovljiške 
Graščine, Linhartov trg 1, si je možno vsak 
mesec ogledati drugo fotografsko razstavo. V 
tej galeriji Fotografsko društvo Radovljica prireja 
skupinske razstave fotografskih natečajev v 
organizaciji društva, gosti pa tudi domače 
avtorje in avtorje drugih društev ter klubov – 
tako posameznikov kot skupin. Galerijo vestno 
in skrbno ureja član Fotografskega društva 
Radovljica, g. Justin Zorko − Slika 1. 

Fotografsko društvo Radovljica je o svoji 
razstavljalski dejavnosti v galeriji PASAŽA 
veliko let lahko obveščalo tudi druge občane 
preko oglasne vitrine na Alpetourjevi avtobusni 
postaji v Radovljici. Podjetje Alpetour je to 
oglasno vitrino vsa ta leta dajalo društvu v 
brezplačno uporabo, za kar jim je društvo zelo 
hvaležno. 

Od novembra dalje temu ni več tako. Najprej je 
vitrina postala prazna  Slika 2, prizor − Slika 3 
levo pa ostane le še zgodovina. Aktualna so 
samo še komercialna obvestila − Slika 3 desno. 
 
Nova ponudba Alpetourja, 60 € neto na mesec 
za nadaljnjo uporabo oglasne vitrine, je za 
nepridobitno društvo, kot je Fotografsko društvo 
Radovljica, eksistenčno nesprejemljiva. Strošek 
900 € na leto bi lahko ogrozil normalno 
delovanje društva. 
 
Kljub vsemu − življenje gre naprej, še vedno se 
bomo trudili, da bo galerija čimbolj kvalitetno 
služila svojemu namenu, informiranje občanov 
pa bomo prilagodili razmeram ...
 

Žarko P.

Slika 1

Slika 2

Slika 3
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Razstave v galeriji PASAŽA - 2010

Kako

Album Title 30/10/2007

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

RAZSTAVE V »GALERIJI PASAŽA« -  2010  
Naziv ali tema Datum  Galerija 

PASAŽA 
Število 

udeležencev 
Od tega 
domači 

 Foto ekskurzija na Kras in Brda 2009  I. del Januar - 30 del 
(9 avtorjev) 

30 del 
(13 avtorjev) 

  Foto  ekskurzija na Kras in Brda 2009  II. del Februar - 30 del 
(9 avtorjev) 

30 del 
(13 avtorjev) 

Skupinska razstava fotografinj  FD Radovljica Marec -  30 del 
(7 avtoric) 

30 del 
(7 avtoric) 

 Foto razstava  Dogodki v obč ini Radovljica v letu 
2009  I. del 

April - 30 del 
(15 avtorjev) 

30 del 
(15 avtorjev) 

 Foto razstava  Dogodki v obč ini Radovljica v letu 
2009  II. del 

Maj - 30 del 
(15 avtorjev) 

30 del 
(15 avtorjev) 

 Skupinska razstava  č lanov FD Radovljica 
(Vogrinec, Markovc, Resman) 

Junij - 29 del 
(3 avtorji) 

3 avtorji 

Alojz Šimnic – F3 FZS, č lan Fotokluba Jesenice 
»Ujeti trenutek skozi č as« 

Julij - 30 del 
(1 avtor)  

- 

Odstopljena galerija - 28. Festival Radovljica 2010 Avgust - - - 
Dr. Damir Globočnik – č. član Fotografskega 
društva Radovljica – »LUNA PARK« 

September - 30 del 
(1 avtor)  

30 del 
(1 avtor)  

Janez Kramar – MF FZS, PPSA in EFIAP č lan 
FDJesenice in FK TNP – »PERZIJA« 

Oktober - 30 del 
(1 avtor)  

- 

Šolar Anica –  F2 FZS č lanica  Fotografskega 
društva Radovljica – »IRSKA« 

November - 30 del 
(1 avtor)  

30 del 
(1 avtor)  

Društvena razstava 2010 December - 30 del 
(14 avtorjev) 

30 del 
(14 avtorjev) 



Fotoekskurzija na Ptuj in Slovenske gorice

Kako

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

V soboto, 16. oktobra 2010, je Fotografsko 
društvo Radovljica uspešno izvedlo fotografski 
izlet na Ptuj in v Slovenske gorice. Izleta se nas 
je udeležilo 10 članov. Ogledali smo si gotsko 
cerkev na Ptujski Gori, Ptujski grad, stari del 
mesta Ptuja in Slovenske gorice. Glavni cilj tega 
izleta pa je bil poleg druženja  
FOTOGRAFIRANJE. 

Pri tem je nastalo veliko dobrih in kvalitetnih 
fotografij − takšnih, da bodo posamezniki z njimi 
lahko povsem suvereno sodelovali tudi na 
fotonatečajih višjega ranga. Izbrane fotografije 
bodo v februarju na ogled še drugim občanom. 
Fotografije bodo razstavljene v galeriji PASAŽA 
− Linhartov trg 1.
 

Se vidimo na naslednjem fotografskem izletu!

Žarko P.

Nekaj fotoutrinkov s fotografskega izleta:

Foto: Vida Markovc

Foto: Drago Vogrinec

Foto: Marjan Resman Foto: Marjan Resman
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www.fd-radovljica.si - spletne strani Fotografskega društva Radovljica

Društvene spletne strani vedno bolj služijo 
svojemu namenu. Uporabnikov je vse več. 
Vedno več je takšnih, ki prve informacije o 
društvu in v zvezi s fotoamatersko 
dejavnostjo pridobijo prav po tej poti. 
Spletna stran “Aktualno” daje 
uporabnikom vse osnovne informacije o 
aktualnih dogodkih in aktivnostih društva. 
Prav tako se na tej strani lahko pridobijo 
posamezni dokumenti in obrazci, povezani 
s fotoamatersko dejavnostjo. 

 

 

Skrbnik Simon je poskrbel, da je uporaba 
Gallery3 postala enostavna in prijazna do 
uporabnikov. Kdor je želel, je lahko od 
njega, na enem od debatnih večerov 
pridobil še ustrezne inštrukcije. Nekaj 
članov se je že odzvalo in formiralo svoje 
fotogalerije. Zaslužijo si vse pohvale. 
Splošna odzivnost pa žal še ni 
zadovoljiva. Fotogalerijo lahko uporabljajo 
tako člani kot zunanji uporabniki. 

 
Na spletni strani “Povezave” je kar nekaj 
koristnih spletnih povezav. Tako se v 
stolpcu “Fotografija” med drugim lahko 
povežete na najbolj pomembne in 
uporabljane slovenske spletne naslove v 
zvezi z amatersko fotografsko dejavnostjo. 
Izpostaviti velja nekaj zelo dobrih in 
koristnih povezav s spletnimi mesti, ki 
nudijo kvalitetna navodila o računalniški 
obdelavi fotografij − predvsem v 
Photoshopu. Razveseljivo je, da je med 
temi spletnimi ponudniki tudi slovenski − 
www.zmaga.com. Na tem mestu si lahko 
vsakdo pridobi res veliko koristnih, dobrih 
in kvalitetnih znanj računalniške obdelave 
fotografij v slovenščini ...

Žarko P.
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Društvena razstava fotografij in digitalnih posnetkov 2010
Barvne in črno-bele fotografije - nagrade

Drago Vogrinec / Žehta / 1N

Justin Zorko / Le kaj je tu? / 2N

Žarko Petrovič / Motokrosist / 3N

Marijana Dacar / Vija vaja / D Dušan Barič / Stari grad / D Anica Šolar / Ob Neckarju / D

Jakob Gnilšak / Detajl - hiša Magušar /
N za kolekcijo

Jakob Gnilšak / Agava /
N za kolekcijo

Jakob Gnilšak / Tišina /
N za kolekcijo



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

13  

Društvena razstava fotografij in digitalnih posnetkov 2010
Barvne in črno-bele fotografije - sprejete (1)

 ZAPISNIK    
 žiriranja društvene razstave fotografij in digitalnih posnetkov z dne 19. 11. 2010 
 SELEKTOR: Matej Rupel, F1 FZS, AFIAP  
      
 BARVNE IN ČRNO-BELE FOTOGRAFIJE  
      
 Št. 

dela 
Štev. 
avt. 

Avtor Naslov dela Odloč itev 
selektrorja 

1 54 6 Drago Vogrinec Žehta 1N 
2 24 3 Justin Zorko Le kaj je tu? 2N 
3 7 1 Žarko Petrovič Motokrosist 3N 
4 60 7 Marijana Dacar Vija vaja D 
5 65 8 Dušan Barič  Stari grad D 
6 79 10 Anica Šolar Ob Neckarju D 
7 67 9 Jakob Gnilšak Detajl - hiša Magušar  N za 

Kolekcijo 
8 72 9 Jakob Gnilšak Agava N za 

Kolekcijo 
9 73 9 Jakob Gnilšak Tišina N za 

Kolekcijo 
10 1 1 Žarko Petrovič Pred nevihto S 
11 3 1 Žarko Petrovič Pohodniki v megli S 
12 10 1 Žarko Petrovič Starostnika 1 S 
13 16 2 Marija Ana 

Globočnik 
Kraška hiša S 

14 17 2 Marija Ana 
Globočnik 

Rogač S 

15 18 2 Marija Ana 
Globočnik 

Pod obzidjem pozimi S 

16 21 3 Justin Zorko Na Sorški S 
17 22 3 Justin Zorko V puščavi S 
18 23 3 Justin Zorko Grenland S 
19 25 3 Justin Zorko Ganges S 
20 26 3 Justin Zorko Le en cvet S 
21 28 3 Justin Zorko Ponosni Indijec S 
22 29 3 Justin Zorko Na golfu S 
23 30 3 Justin Zorko Novo življenje S 

Razstava je 6. stopnje po pravilh FZS
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Društvena razstava fotografij in digitalnih posnetkov 2010
Barvne in črno-bele fotografije - sprejete (2)

24 32 4 Ivan Pipan  Rumena dama  S 
25 34 4 Ivan Pipan Roza dame S 
26 37 4 Ivan Pipan AC-3 S 
27 41 5 Vida Markovc Očnica S 
28 43 5 Vida Markovc Tulipani S 
29 45 5 Vida Markovc V kamri S 
30 46 5 Vida Markovc Okno kamre S 
31 47 5 Vida Markovc Knjiga vabi S 
32 48 5 Vida Markovc Primorska trta S 
33 51 6 Drago Vogrinec Obala Rovinja S 
34 52 6 Drago Vogrinec Rovinj S 
35 55 6 Drago Vogrinec V ivju S 
36 56 6 Drago Vogrinec Sveti Peter S 
37 58 7 Marijana Dacar Na skali S 
38 61 8 Dušan Barič  5 km peš z basom na rami S 
39 63 8 Dušan Barič  Pečeni piškoti S 
40 64 8 Dušan Barič  Ulična prodaja S 
41 66 8 Dušan Barič  Osamljen S 
42 69 9 Jakob Gnilšak Vogal - hiša v Brdih S 
43 70 9 Jakob Gnilšak Fasadi - hiša v Brdih S 
44 71 9 Jakob Gnilšak Pašnik S 
45 74 9 Jakob Gnilšak Park # 1 S 
46 75 9 Jakob Gnilšak Park # 2 S 
47 77 10 Anica Šolar Dublin S 
48 80 10 Anica Šolar Grm v puščavi S 
49 81 10 Anica Šolar Jezero na Irskem S 
50 83 10 Anica Šolar Klifi S 
51 84 10 Anica Šolar Grad S 



Fotoekskurzija
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Društvena razstava fotografij in digitalnih posnetkov 2010
Digitalne fotografije - nagrade

Ana Žemva / Švicarska garda / 1N Simon Senica / Hrošča / 2N Justin Zorko / Toskana / 3N

Anica Šolar / Planinsko polje / D Klementina Žemva / Vitez / D

Žarko Petrovič / Zid ljubezni /
1N za kolekcijo

Žarko Petrovič / Stožice 1 /
1N za kolekcijo

Žarko Petrovič / Pomemben dogodek /
1N za kolekcijo

Janez Resman / Avtoportret /
2N za kolekcijo

Janez Resman / Lončarska /
2N za kolekcijo

Janez Resman / Osnove /
2N za kolekcijo

Drago Vogrinec / Križpotje /
3N za kolekcijo

Drago Vogrinec / Megleno jutro /
3N za kolekcijo

Drago Vogrinec / Tenis 1 /
3N za kolekcijo



Društvena razstava fotografij in digitalnih posnetkov - 2010
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Društvena razstava fotografij in digitalnih posnetkov 2010
Digitalne fotografije - sprejete (1)

 ZAPISNIK    
 žiriranja društvene razstave fotografij in digitalnih posnetkov z dne 19. 11. 2010  
 SELEKTOR: Matej Rupel, F1 FZS, 

AFIAP 
  

      
 DIGITALNE FOTOGRAFIJE   
      
 Št. 

avtorja 
  Avtor Naslov dela Odločitev 

selektorja 
1 9 89 Ana Žemva Švicarska garda 1N 
2 1 4 Simon Senica Hrošča 2N 
3 3 29 Justin Zorko Toskana 3N 
4 6 57 Anica Šolar Planinsko polje D 
5 10 98 Klementina Žemva Vitez D 
6 12 112 Žarko Petrovič Zid ljubezni N za 

1Kolekcijo 
7 12 114 Žarko Petrovič Stožice 1 N za 

1Kolekcijo 
8 12 118 Žarko Petrovič Pomemben dogodek N za 

1Kolekcijo 
9 14 132 Janez Resman Avtoportret N za 

2Kolekcijo 
10 14 138 Janez Resman Lončarska N za 

2Kolekcijo 
11 14 140 Janez Resman Osnove N za 

2Kolekcijo 
12 8 73 Drago Vogrinec Križpotje  N za 

3Kolekcijo 
13 8 76 Drago Vogrinec Megleno jutro N za 

3Kolekcijo 
14 8 80 Drago Vogrinec Tenis 1 N za 

3Kolekcijo 
15 1 1 Simon Senica Piran S 
16 1 2 Simon Senica Srčki S 
17 1 5 Simon Senica IR Ljubljana S 
18 1 7 Simon Senica IR Ljubljanica S 
19 1 8 Simon Senica Metuljček S 
20 1 9 Simon Senica Ljubljana S 
21 1 10 Simon Senica Polžek S 
22 2 13 Marija Ana 

Globočnik 
Jasmin S 

23 3 21 Justin Zorko Dolomiti S 
24 3 22 Justin Zorko Laguna S 
25 3 23 Justin Zorko Mangrt 2 S 
26 3 24 Justin Zorko Na stolp S 
27 3 25 Justin Zorko Neurje 2 S 
28 3 26 Justin Zorko Nevihta S 
29 3 27 Justin Zorko Sivka S 
30 3 28 Justin Zorko Tepih cvetja S 
31 3 30 Justin Zorko Zima v gorah S 
32 4 33 Ivan Pipan Tlak S 
33 4 35 Ivan Pipan Sledi S 
34 4 39 Ivan Pipan Nevesta S 
35 5 46 Vida Markovc Počitek S 
36 5 50 Vida Markovc Dama s klobukom S 
37 6 51 Anica Šolar Cerkniško jezero 1 S 
38 6 52 Anica Šolar Cerkniško jezero 2 S 
39 6 53 Anica Šolar Cerkniško jezero 3 S 
40 6 54 Anica Šolar Nevihta nad mestom S 

Razstava je 6. stopnje po pravilh FZS



41 6 55 Anica Šolar  Razpelo  S 
42 6 56 Anica Šolar Okno S 
43 6 58 Anica Šolar Po nevihti S 
44 6 60 Anica Šolar Travniki S 
45 7 61 Dušan Barič Na vrhu 1 S 
46 7 63 Dušan Barič Pogled iz okna S 
47 7 65 Dušan Barič Kubizem S 
48 7 68 Dušan Barič Po plazu S 
49 7 69 Dušan Barič Špik S 
50 8 72 Drago Vogrinec Bela pot S 
51 8 74 Drago Vogrinec Žarki upanja S 
52 8 75 Drago Vogrinec Zadnja bilka S 
53 8 77 Drago Vogrinec Kostanjevica S 
54 8 78 Drago Vogrinec Jesenska S 
55 8 79 Drago Vogrinec Vinograd 3 S 
56 9 81 Ana Žemva Benetke S 
57 9 82 Ana Žemva Galeb S 
58 9 83 Ana Žemva Halo gospodična S 
59 9 86 Ana Žemva Rdeče - modro S 
60 9 87 Ana Žemva Sv. Pavel S 
61 9 88 Ana Žemva Sv. Peter S 
62 9 90 Ana Žemva Val S 
63 10 91 Klementina Žemva Elba S 
64 10 92 Klementina Žemva Fasada S 
65 10 93 Klementina Žemva Kupola S 
66 10 94 Klementina Žemva Le vkup uboga gmajna S 
67 10 95 Klementina Žemva Okamenela S 
68 10 97 Klementina Žemva Svetilnik S 
69 10 99 Klementina Žemva Žitna polja1 S 
70 11 102 Marijana Dacar Žito in pleve S 
71 11 103 Marijana Dacar Po kosilu S 
72 11 105 Marijana Dacar Dišeča jesen S 
73 11 107 Marijana Dacar Živeti je lepo S 
74 11 108 Marijana Dacar Prosojnost S 
75 12 111 Žarko Petrovič Trzin S 
76 12 113 Žarko Petrovič Odpisana S 
77 12 115 Žarko Petrovič Gasilca S 
78 12 116 Žarko Petrovič Stožice 2 S 
79 12 117 Žarko Petrovič V vrsti S 
80 12 119 Žarko Petrovič Sprehajalca S 
81 12 120 Žarko Petrovič Trst S 
82 13 124 Štefan Žemva Oboki S 
83 13 125 Štefan Žemva Omet S 
84 13 127 Štefan Žemva Svetilka 2 S 
85 13 128 Štefan Žemva Vinicar  S 
86 13 129 Štefan Žemva Vojaki 1 S 
87 13 130 Štefan Žemva Vojaki 2 S 
88 14 131 Janez Resman Atrij S 
89 14 133 Janez Resman Dan se poslavlja S 
90 14 134 Janez Resman Garda S 
91 14 135 Janez Resman Gradnja S 
92 14 136 Janez Resman Hvar 2 S 
93 14 137 Janez Resman Jutranja ploha S 
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Društvena razstava fotografij in digitalnih posnetkov 2010
Digitalne fotografije - sprejete (2)



 

                                              
                                                     Janez Resman
 
 

.

Služba za stike z javnostjo, nebesa
 
Preljubi moj sv. Miklavž!
 
Zadnja leta sem se hudo trudil, priden sem bil 
kot mravljica oz. kot Slovenci še v času 
rajnkega cesarstva – skratka, da ne bom 
ovinkaril, rad bi Te nekaj prosil.
Nov fotoaparat sem si zaželel! 
Vem, da na prvi pogled takale prošnja ni mačji 
kašelj, vem, da je tudi v Tvoj žep segla recesija 
in nabrala nekaj za tiste, ki se jim recesija 
splača – ampak dovoli mi, da Ti pojasnim.
Pred tremi leti sem kupil lepega, novega 
canona, a sva se potem oba postarala. Meni je 
najprej nagajal pritisk in sladkor, lani pa se mi je 
še en žolčni kamen postavil povprek v izvodilu 
trebušne slinavke – in to ravno meni in ravno za 
rojstni dan, ko nisem bil nič kaj žolčen, ne na 
ženo, ne na pamže in ne na najnovejšo mi ljubo 
vlado, niti nisem za god pojedel več kot štiri 
polovice kremne rezine – pa ravno meni! In ko 
so tisti kamen pa potem še žolčnik bratje 
internisti in kirurgi s skupnimi močmi izvlekli iz 
mene ter me kar dobro zakrpali, je šel in mi 
pokornost odpovedal še križ. Po nekaj mesecih 
tarnanja sem stopil do ortopedov, ki so me 
pregledali in poslikali ter ugotovili, da mu ni 
drugega, kot da je star in mi predpisali 
telovadbo. In to »baš« vaje za križ, na 
priloženih treh listih so lepo popisane in zraven 
še narisane, ampak so slike zgolj informativne – 
kajti ko bi jaz zmogel opraviti pol tistih vaj tako, 

kot so tam naslikane, ne bi potreboval prav 
nobenega ortopeda, lepo vas prosim! Menda je 
bil križ tudi vzrok občasnim težavam z lulanjem, 
tako je vsaj trdil urolog, kamor so me napotili. 
Pogledal me je tudi digitalno – prav tako, kot se 
zdaj fotografira, samo precej bolj neprijetno, 
vam rečem. No, zdravljenje mojega staranja je 
doseglo svoj vrh prejšnji mesec, ko so me dali 
napol v penzijo. Saj ne, da bi to posebej 
pomagalo, a vsaj utvar si človek ne dela več po 
nepotrebnem. Kajti penzija je edina kronična 
bolezen, kar jih jaz poznam, da ima stoodstotno 
smrtnost. Kar povejte mi koga, ki je preživel 
penzijo, če ga poznate, jaz ga ne!
Fotoaparat se je, nasprotno, v začetku staral 
bolj zvezno do dne, ko so me presenetili na 
proslavi dneva staršev in me poklicali na oder 
po darilo. Aparat sem brž odložil na okensko 
polico v veži in se zdrenjal do odra, vse skupaj 
ni trajalo tri minute. A je vmes v veži močno 
zaropotalo, da so me ob tistem tresku zaboleli 
zobje. Ko sem se pridrenjal nazaj, je aparat 
visel visoko in varno na okenski kljuki, na 
objektivu pa je bila majhna razpoka. Čisto 
majhna in čisto nova. Sprva ni motila, razen pri 
posnetkih proti svetlobi in če je bil zunaj mraz. 
Kasneje me je začelo to motiti kot kakšna 
drobna, neprijetna brazgotina na mestu, ki se 
ga človek redno dotika. Potem pa je to začelo 
motiti še fotoaparat, da je namesto posnetka 
vse pogosteje napisal FAILURE 97. Stvar so 
sicer za nekaj denarja ročno odpravili na servisu 
pa nekaj časa jim je tudi vzelo, so mi pa ob tem 
tako zakodirali fotoaparat, da ga računalnik več 
ne spozna za svojega in si za prestavljanje 
fotografij moram izposojati hčerinega.
Skratka, začuda sva se v zadnjih dveh letih 
nadpovprečno postarala oba in sem si rekel: ne 
boš ti mene, bom pa kupil novega (ne vem, kaj 
si je rekel aparat,a me tudi ne briga)!
Ampak se je tu pokazala vsa beda mojega 
»polpenzičkega« statusa, kajti plače je le še pol, 
ostalo je pa »polpenzion«. V hotelu dobiš pri 
polpenzionu še zajtrk in večerjo, pri tej vladi pa 
ni, da bi govoril!
In mi res ne ostane drugega, kot da se obrnem 
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nate, dragi sv. Miklavž in Te prosim za nov 
aparat in če je mogoče, naj bo firma!
In še to Te prosim, da boš vedel – čim manj 
ima ničel za imenom, tem boljši je. Ne kot pri 
fiatu, kjer kvaliteta raste s številko: fiat 500, fiat 
750 ali fiat 1300 – ne, pri canonu gre ravno 
obratno. Ali pa, če mi prineseš še takega 
starega na film. Veš, tole moderno brez filma ni 
za Kranjce! Najprej človek pritiska levo in 
desno, s podosvetlitvijo in nadosvetlitvijo – 
seveda, ko ni treba kupovati filmov. Potem pa, 
ko stvar prestavim v računalnik in si jo 
ogledam, je pa spet problem – kaj bi brisal, je 
škoda, saj so vsi posnetki lepi, vsak po svoje. 
In imam tako že do kraja navlečen računalnik 
in še dva zunanja diska, polna fotografij za 
vsak slučaj, se prašita ob njem. Resno 
premisli, Te prosim! Če se kljub temu odločiš 
za modernega, digitalnega, naj bo pa vsaj čim 
večji zaslon, da bo šlo čim več gor. Tak je zdaj 
trend, menda se temu reče slika z zgodbo. 
Recimo ne le planine, ampak v planinah trop 
živine in planšarica ter zaljubljen planšar v 
kvedrovcih s cepinom, pa še nesreča v gorah 
in nočna reševalna akcija GRS na kraju – take 
slike so zdaj »obrajtane« in zanje hitro pade 
kakšna nagrada,ki se je tudi ne bi branil, res 
ne.

 

Zraven pa naj bo en dober objektiv, da bodo 
slike kar najlepše in žiriji všečne. To bi mi bilo 
nadvse ljubo – tak aparat, da bi same 
nagrajene slike slikal! Kot denimo tisti lonček 
kuhaj, o katerem zvečer berem vnučkam, 
kadar nočejo zaspati. Pa da ne boš mislil, da 
bi hotel goljufati, to pa ne. Tudi sam znam 
narediti take posnetke, da prinesejo nagrado. 
Letos sem, recimo, na klubski razstavi dobil 
srebro za kolekcijo. Le to me je nekoliko 
presenetilo, da so nagradili tiste tri posnetke, 
ki sem jih zraven ta lepih dal, da jih ne bi  bilo 
le sedem, v razpisu so jih namreč hoteli 
deset… Pa naj to ostane med nama, Te 
prosim.
Torej, zdaj čakam, poteza je Tvoja! Le na to 
naj Te še opozorim – predlanskim sem Ti pisal 
za avto, pa sem dobil v peharju nekaj 
plastičnega z napisom MADE IN CHINA. Če 
misliš tudi letos tako, se bom drugo leto obrnil 
na konkurenco, na Dedka Mraza. Menda se 
zdaj Rusi s Kitajci nekaj postrani gledajo (ali 
obratno) in se splača poskusiti.
 
                                                                       

Te prisrčno pozdravlja  Tvoj Janez

Foto: Janez Resman / Dan se poslavljaFoto Žarko P. / Janez v iskanju ustreznega motiva
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PLAN FOTOGRAFSKEGA DRUŠTVA RADOVLJICA  
ZA LETO 2011 

 
1 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. 
 

2 Društvena  razstava fotografij in projiciranih  fotografij  društva FD Radovljica 
 

 
3 V sodelovanju z Občino Radovljica organizirati spremljanje dogodkov v občini in postaviti  

razstavo na temo »Dogodki v Občini Radovljica«. 
 

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

5 Izdati FOTOINFORMATOR XXlV. 
 

6 Sodelovati v okviru JSKD Območna enota Radovljica in nastopiti na srečanju fotografskih 
skupin ZKDO Gorenjske. 
 

7 Sodelovati na razstavah s fotografskimi   društvi iz Varaždina, FK DRAVA iz Đurđevca, Hrvaška,   
in CDA  GRAZ , Avstrija, ter pri sosednjih fotografskih društvih v Sloveniji. 
 

8 Organizirati mesečne foto debatne večere s predavanji ob projekciji  digitalnih fotografij ter ob 
ocenjevanju predloženih del. 
 

9 Organizirati strokovno foto ekskurzijo v Sloveniji in postaviti razstavo. 
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Razpis se izteka - člane pozivamo k čimvečji 
udeležbi!

RAZPIS PREGLEDNE FOTOGRAFSKE 
RAZSTAVE »DOGODKI V OBČINI 

RADOVLJICA  2010«
 

Pokroviteljstvo - Občina Radovljica 
 
POGOJI ZA SODELOVANJE
1.1. Na  PREGLEDNI FOTOGRAFSKI RAZSTAVI 

»DOGODKI V OBČINI RADOVLJICA 2010« 
lahko sodelujejo člani fotografskega društva 
Radovljica in člani drugih fotoklubov ali društev, 
samostojni ljubiteljski ter profesionalni fotografi.

2. Razstava bo potekala po pravilih Fotografske 
zveze Slovenije.

3. Vsak avtor lahko sodeluje s fotografijami iz 
neomejenega števila dogodkov (prioriteta je na 
dokumentarnih fotografijah), ki so se zgodili v 
občini Radovljica leta 2010. Za vsak dogodek 
posebej lahko posameznik predloži max. 4 
fotografije (npr. trije dogodki = 3 x 4 fotografije = 
12 fotografij itd.) v fotografskih tehnikah: č-b 
fotografija, barvna fotografija in/ali digitalna 
fotografija. 

4. Tehnične zahteve:
a. Črno-bele in/ali barvne fotografije: Velikost 

fotografij je omejena na formate od 18 x 24 cm 
do 30 x 40 (45) cm, pri čemer mora biti dolžina 
najkrajše stranice ohranjena. Če je  stranica 
krajša od 30 cm, mora biti fotografija 
nalepljena na paspartu velikosti 30 x 40 (45) 
cm s podlago, ki ni debelejša od 1 mm. Vsaka 
fotografija mora biti na zadnji strani 
opremljena z zaporedno številko, naslovom 
dela, kratkim opisom dogodka, imenom in 
priimkom, razstavljalskim nazivom, točnim 
naslovom, naslovom društva in  telefonsko 
številko avtorja. Dela, ki jih je mogoče 
postaviti v različne položaje, naj imajo oznako 
za pravilno lego. 

b. Digitalna tehnika: Fotografije morajo biti 
posnete z digitalnim fotografskim aparatom v 
barvni ali črno-beli verziji. Vsak avtor lahko 
sodeluje z do 4 posnetki za posamezni 
dogodek, z izvorno ločljivostjo vsaj 1600 x 
1200 svetlobnih točk (pixlov) v standardni 
barvni paleti RGB in v JPG formatu.

c. Fotografijam, CD/DVD-nosilcu z digitalnimi 
fotografijami ali z USB-ključkov oziroma s 
spominskih kartic dostavljenim digitalnim 
fotografijam mora biti priložena izpolnjena 
prijavnica s seznamom priloženih del in opisom 
dogodka oziroma datumom posnetka.

5. Vsak avtor bo fotografije, ki jih je mogoče postaviti 
v različne položaje, postavil v pravilno lego. 
Dostava č-b, barvnih in digitalnih fotografij, 
slednjih shranjenih na CD/DVD-nosilcu, se izvede 
po pošti, in sicer na naslov društva ali osebno na 
debatnih večerih vsako prvo sredo v mesecu »PR 
AVGUŠTINU«.

6. Pristojbine ni. Za izbrana dela bo avtorjem 
dodeljena posebna simbolična nagrada in dana 
možnost za odkup dela po pogojih, ki jih bo določil 
pokrovitelj. Nesprejeta dela bodo avtorjem vrnjena 
takoj po izboru. Sprejeta dela pa bodo v hrambi 
društva eno leto za namene promocije društva in za 
razstave.

7. Koledar razstave: 
− sprejem del do 31. januarja 2011.
− žirija do 15. februarja 2011,
− obveščanje do konca marca 2011
− odprtje in potek razstave – od 1. do 30. aprila 

2011 v Galeriji Pasaža. 
− projekcija izbranih digitalnih fotografij – 1. 

aprila 2011 ob 18. uri v Galeriji Pasaža
8. Dela bo ocenjevala komisija, ki jo izbere IO 

društva in pokrovitelj, upoštevajoč Pravilnik o 
razstavah FZS.

9. Podeljene bodo nagrade in  diplome za izredne 
posnetke.  

10. S sodelovanjem na razstavi avtor fotografije 
ohrani vse moralne avtorske pravice. Z oddajo 
prijave avtor soglaša in potrjuje, da si organizator 
razstave pridržuje pravico do objave fotografij na 
razstavi in v promocijske namene društva in/ali 
pokrovitelja, razen če avtor to izrecno ne prepove. 
Za vsebino posnetkov odgovarja avtor sam.

11. Odločitev žirije je dokončna. Pravna pot je 
izključena.  

12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko 
dobite  na naslovu stefan.zemva@gzs.si, 
zarko.petrovic@telemach.net, anica-s@volja.net ali 
po pošti:

FD RADOVLJICA,  Kopališka 10, p. p. 54         
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