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Interno	glasilo	Fotografskega	društva	Radovljica,	letnik	2014,	27.	številka



Lani sva si s svojo boljšo polovico zopet privoščila eno eksotično in zanimivo 
potovanje v eno od azijskih držav. Odločila sva se, da bolje spoznava utrip 
te dežele, zato sva se poslužila javnih prevoznih sredstev. Seveda sem kot 
ljubiteljski fotograf s seboj vzel vso potrebno fotografsko opremo. Za cel 
fotografski nahrbtnik jo je bilo. Na eni od teh poti, na železniški postaji večjega 
mesta med množico čakajočih na vlak opazim v ozadju enkraten in fascinanten 
prizor. Hitro posežem po fotografskem nahrbtniku, ki sem ga imel ob sebi, da 
povlečem iz njega svoj ljubljeni fotoaparat in ustrezen objektiv ter da ta prizor 
ovekovečim. A - o groza!!! Nahrbtnika nikjer! Panično tekam med tujimi ljudmi, 

               jim poizkušam dopovedati, kaj se mi je zgodilo, in jih prosim za pomoč. Pa nič! 
Nihče me ne razume. Gledajo me, začudeno odkimavajo, kot bi imeli nekoga pred seboj, ki bi pravzaprav moral biti hospitaliziran 
... Šele sedaj po toliko letih spoznam, kako preroške so bile besede mojega takratnega učitelja angleščine: “Žarko, kar špricaj 
angleščino, enkrat ti bo za to še preklemano žal!” Kako prav je imel! Zelo hudo mi je! V prsih me močno stiska! Neverjetno trpim! 
Jokam! ... Na svojo srečo - sem se pravi čas prebudil - morastih sanj je končno konec!

Večkrat imam podobne sanje. Na srečo so te sanje vedno manj krute. Zdaj ne izgubljam več svoje fotoopreme. Vedno pa še 
malček zamudim pravi trenutek za “življenjski posnetek” - ali ne namestim pravega objektiva, ali je ta preveč zaprašen ...

Pravkar odpiram elektronsko sporočilo, obvestilo o rezultatih fotografskega natečaja FIAP, na katerem sem sodeloval. Moj 
občutek je dober. Izbral sem svoje najboljše fotografije, izzid mora biti odličen ... Rezultati me postavijo na realna tla. Samo 
ena fotografija sprejeta od šestnajstih?! ... Še sreča, da v sanjah ne izgubljam več svoje fotoopreme in da sem tam vedno bližje 
“življenjskemu posnetku” ...
    Dobro luč!
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Sledimo svojim sanjam  Žarko Petrovič, predsednik IO FDR

Interno glasilo Fotografskega društva Radovljica, december 2014, cena še vedno 0,01 €. Naslov uredništva: Fotografsko društvo Radovljica, 
Kopališka 10. p. p. 54, 4240 Radovljica, E-pošta: foto.drustvo.radovljica@gmail.com Splet: www.fd-radovljica.si, Fotoinformator so oblikovali: 
Matjaž Klemenc, Vida Markovc, Žarko Petrovič, Tomaž Sedej, Anica Šolar, Štefan Žemva, Klementina Žemva. 
 
Na naslovnici: Marjan Resman, Prelet

Realizacija fotorazstav v galeriji Pasaža 2014  Žarko Petrovič

Foto: Marjan Resman

 1. Januar: La C. de K. Latinska Amerika dežela kontrastov
 2. Februar: Muzejski vlak - člani FDR
 3.  Marec: Članice FDR
 4.  April: Ivan Pipan – spominska razstva fotografij Štefke Pipan 
 5.   Maj: Benjamin Vrankar - 4 mesta
 6. Junij: Fotoklub Blende 22 iz Feldkirchna - klubska predstavitev
 7.  Julij: Žarko Petrovič - Žled in poplave v Sloveniji 2014
 8.  Avgust: 32. Festival Radovljica 2014
 9.  September: Vida Markovc in Justin Zorko - Lepote Slovenije
 10. Oktober: Tomaž Sedej - Deset portretov
 11.  November: Društvena pregledna 1
 12.  December: Društvena pregledna 2

Foto: Žarko Petrovič



Fotografsko društvo je tudi letos na podlagi razpisa organiziralo pregledno razstavo digitalnih posnetkov ter barvnih in 
črno-belih fotografij 2014. Novembra in decembra 2014 je bila v galeriji Pasaža Radovljiške graščine postavljena društvena 
pregledna razstava barvnih in črno-belih fotografij, digitalni posnetki s te razstave pa bodo predstavljeni na občnem zboru 
društva. Selektor letošnje društvene pregledne razstave 2014 je bil Jani Novak, MF FZS, EFIAP/S. Na razstavi je sodelovalo 
16 avtorjev s skupaj 216 deli.
Za razstavo digitalnih posnetkov je prispelo 140 del 14 avtorjev. Od vseh avtorjev je selektor izbral 51 del. Za razstavo barvnih 
in črno-belih fotografij je prispelo 76 del 13 avtorjev . Od teh je bilo za razstavo v Pasaži izbranih 34 del, kar je bilo premalo za 
postavitev razstave v dveh delih, zato je selektor naknadno izbral še 16 del od izbranih digitalnih fotografij, iz katerih so bile na 
stroške društva narejene fotografije in razstavljene v galeriji Pasaža v drugem delu razstave.
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Društvena pregledna razstava 2014  Anica Šolar

Zp.	št. Avtor Razst.	naslov Naslov 
fotografije

Odločitev 
selektorja

1 Jakob Gnilšak MF	FZS,	AFIAP ZGODBA O GOLFU 4 1N 
2 Marjan	Resman F2 FZS PRELET  2N
3 Alen	Jerinič  PLETNA  3N
4 Benjamin		Vrankar F1 FZS SPUST	V	NEZNANO  D
5 Vida	Markovc F2 FZS DALJAVA  D
6 Žarko	Petrovič F1	FZS,		AFIAP SPROŠČENI	FOTOMODELI	1  D
7 Alen	Jerinič  RAZPOTJE X
8 Alen	Jerinič  ŠČUKA X
9 Alen	Jerinič  V	NEZNANO X

10 Ana	Žemva F2 FZS DOBER	TEK X
11 Anica	Šolar F2 FZS VEČER	V	VRBOSKI X
12 Anica	Šolar F2 FZS VEČERNA	MILINA X
13 Benjamin		Vrankar F1 FZS AVTOPORTRET X
14 Justin Zorko F1	FZS,		AFIAP MOZAIK X
15 Justin Zorko F1	FZS,		AFIAP SANA X
16 Justin Zorko F1	FZS,		AFIAP JEMENSKI	DEČEK X
17 Klementina	Žemva F2 FZS FASADA X
18 Klementina	Žemva F2 FZS OD	VIŠINE	SE	ZVRTI X
19 Štefan	Žemva F2 FZS OREHI X
20 Štefan	Žemva F2 FZS V	HRIBIH	SE	DELA	DAN X
21 Štefan	Žemva F2 FZS NA	POLJE X
22 Žarko	Petrovič F1	FZS,		AFIAP VEČERNO	SNEŽENJE X
23 Žarko	Petrovič F1	FZS,		AFIAP NAD	OBLAKI	1 X
24 Žarko	Petrovič F1	FZS,		AFIAP NA	VLAKU	2 X
25 Žarko	Petrovič F1	FZS,		AFIAP PREPLETANJE	V1 X
26 Simon	Senica F2 FZS RAZGLED X
27 Simon	Senica F2 FZS UPANJE X
28 Simon	Senica F2 FZS MORJE	OB	SONČNEM	ZAHODU X
29 Simon	Senica F2 FZS ZIMSKA	ČIPKA X
30 Ivan	Pipan F1 FZS LILIJA X
31 Jakob Gnilšak MF	FZS,	AFIAP ZGODBA O GOLFU 3 X
32 Jakob Gnilšak MF	FZS,	AFIAP ZGODBA	O	GOLFU	5 X
33 Marjan	Resman F2 FZS GRAŠČINA X
34 Marjan	Resman F2 FZS IGRA	LABODOV X

Nagrajene in sprejete barvne in črno-bele fotografije. Razstava	je	6.	stopnje/ranga	po	pravilih	FZS.
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Zp.	št. Avtor Razst.	naslov Naslov 
fotografije

Odločitev 
selektorja

Razstavljene 
v	Pasaži

1 Alen	Jerinič  SRFER 1.	N x
2 Drago	Vogrinec F1 FZS NA	BILKI 2.	N x
3 Žarko	Petrovič F1	FZS,		AFIAP MANEKENKI 3.	N x
4 Ana	Žemva F2 FZS PLESALKE D x
5 Anica	Šolar F2 FZS CERKNIŠKO	JEZERO D x
6 Štefan	Žemva F2 FZS SPIRALA	2 D x
7 Katja	Vogrinec  BELI	VOLK D x
8 Simon	Senica F2 FZS LETEČI	OBLAK D x
9 Alen	Jerinič  MOŠEJA X x

10 Alen	Jerinič  PLAVALEC X x
11 Alen	Jerinič  VEČNOST X x
12 Ana	Žemva F2 FZS SONČNICA X
13 Anica	Šolar F2 FZS OKROGLA	STEKLENICA X
14 Anica	Šolar F2 FZS NA	OBROBJU	PUŠČAVE X x
15 Benjamin		Vrankar F1 FZS RIBIČ	1 X
16 Benjamin		Vrankar F1 FZS VEČER X
17 Drago	Vogrinec F1 FZS KAMEN	1 X x
18 Drago	Vogrinec F1 FZS ŽLED	2 X x
19 Drago	Vogrinec F1 FZS DREVESI X x
20 Drago	Vogrinec F1 FZS V	GOZDU	1 X x
21 Drago	Vogrinec F1 FZS NA	SLEMENU X x
22 Drago	Vogrinec F1 FZS STREHE X x
23 Justin Zorko F1	FZS,		AFIAP TERNI	46 X
24 Klementina	Žemva F2 FZS OKNI X
25 Ljubo	Kozic  KRES X
26 Matjaž	Klemenc F2 FZS BAJAGA X
27 Matjaž	Klemenc F2 FZS KOCKE X
28 Matjaž	Klemenc F2 FZS SONČNA	ČRTA X
29 Štefan	Žemva F2 FZS ŠIPEK X x
30 Štefan	Žemva F2 FZS KOŠARA X
31 Štefan	Žemva F2 FZS SLIKARKA X
32 Vida	Markovc F2 FZS GRAJSKO	OKNO X
33 Vida	Markovc F2 FZS PET	SKUPAJ X
34 Vida	Markovc F2 FZS KOZOROGINJA X x
35 Vida	Markovc F2 FZS MALICA X
36 Vida	Markovc F2 FZS MED	STOLPI X
37 Vida	Markovc F2 FZS NA	POL	POLNI X
38 Žarko	Petrovič F1	FZS,		AFIAP NAD	OBLAKI	V1 X x
39 Žarko	Petrovič F1	FZS,		AFIAP JESEN X x
40 Žarko	Petrovič F1	FZS,		AFIAP SVEŽI	SNEG X x
41 Žarko	Petrovič F1	FZS,		AFIAP JAHALNA	ŠOLA X
42 Simon	Senica F2 FZS MAKOVA	POLJA X
43 Simon	Senica F2 FZS SRČKI X
44 Simon	Senica F2 FZS POLŽEK X
45 Simon	Senica F2 FZS KRANJSKA	SIVKA X
46 Simon	Senica F2 FZS PALACE X
47 Simon	Senica F2 FZS OPERA X
48 Katja	Vogrinec  MOND X
49 Katja	Vogrinec  MED	NOGAMI X
50 Katja	Vogrinec  SINUS X x
51 Katja	Vogrinec  V	GOZDU	 X

Nagrajene in sprejete digitalne fotografije



5.FOTOINFORMATOR

Fotografija je dinamična umetnost, kjer prevladuje prizadevanje, da bi ustvarili vtis gibanja, dinamike, dramatičnost, spopad 
nasprotij, akcije in podobne učinke. Za to žal ni postopka, ki bi se ga lahko lotili po korakih, ampak fotografija nastaja s hkratnim 
usklajevanjem številnih prvin, ki vse skupaj dajejo končni vtis »dobro sliko«. K temu pa pripomore nenazadnje tudi format slike in 
ozadje ali podloga fotografije, ki lahko poudari motiv slike ali pa ga pokvari. Postopku nameščanja fotografije na podlago rečemo 
kaširanje fotografije.
Formati fotografije so lahko standardne kvadratne ali pravokotne oblike (9 x 13, 10 x 15,13 x 18, 20 x 30, 30 x 45 cm) ali pa 
poljubnih dimenzij kvadrata ali pravokotnika ter redkeje krožne ali eliptične oblike. Fotografijo sestavlja tako imenovano polje 
slike in okvir okoli polja slike, ki je različne širine, ozek ali širok. Okvirju okrog polja slike rečemo paspartue. Pri formatu slike je 
pomembno razmerje med daljšo in krajšo stranico (širina : višina), za katero veljajo posebne zakonitosti, ki bolj ali manj  pritegnejo 
opazovalčevo oko. Standardna fotografska razmerja so 3 : 2 (film), 4 : 3 (papir), 1 : √2 (DIN-format). Najbolj oblikovno dovršena 
oblika pravokotnika pa ima razmerje stranic v razmerju zlatega reza  8 : 5 ali 1,618 : 1  ali . Poseben problem se pojavi 
takrat, ko moramo sliko standardnega formata namestiti na podlago različnega nestandardnega okvirja ali pa nestandardne 
oblike slike na predpisano podlago (40 x 30 cm). Da bi zadostili oblikovnim zakonitostim, bi morali glede na predhodno navedena 
pravila opraviti kar nekaj ne povsem enostavnih računskih operacij, merjenj, rezanja in prilagajanja. V praksi si zato pomagamo 
z bolj enostavnimi prijemi za postavitev slike v primerno optično sredino, ki se zelo prilagodijo tem strogim geometrijsko 
matematičnim pravilom. Enega izmed mnogih prikazujem na spodnjem primeru:

1.  Sliko poravnamo z levim in z zgornjim robom z istimi robovi kartona – podlage.
2. Preostali prostor na desni strani in spodaj točno razpolovimo (A-B in C-D).
3.  Potegnemo diagonalo od točke D do točke E (do spodnjega levega roba slike).
4. Na mestu, kjer diagonala  DE seka vertikalo AB, označimo točko F.
5.  V točko F povlečemo desni spodnji vogal slike in desni rob slike poravnamo z 

vertikalo AB.

Na povabilo Fotocluba Blende 22 iz Feldkirchna z avstrijske Koroške smo se dogovorili za skupno fotografsko razstavo pri njih 
v Feldkirchnu, majhnem kraju s pestro zgodovino. Na debatnem večeru, ki ga prirejamo vsako 1. sredo v mesecu v Gostilni 
Avguštin, smo se dogovorili za obisk in razstavljanje pri njih in izbrali 16 fotografij 16 svojih članov.

V petek, 19. 9. 2014, smo se odpeljali 
na avstrijsko Koroško. V prostorih 
poslovalnice Volksbank Erlebnisbank 
v Feldkirchnu smo ob 18. uri v 
zadovoljstvo obeh fotografskih 
društev in vodstva banke odprli našo 
skupno razstavo. Razstava je bila 
zelo dobro sprejeta in ob tem je izšel 
članek v lokalnih Koroških novicah. 
Za plodno sodelovanje sta zaslužna 
njihov predsednik Horst Maurer 
in naš predsednik društva Žarko 
Petrovič, seveda pa ne gre pozabiti še 
vseh članov, ki so pomagali pri izvedbi 
razstave in prispevali fotografije.

Osnove kaširanja fotografij  Štefan Žemva

FD Radovljica je razstavljalo na Koroškem  Vida Markovc

Risba: Štefan Žemva

Foto: Fotoclub Blende 22
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Zapisnik žiriranja digitalnih fotografij “Dogodki v Radovljici, 
2013/5” iz dne 6. 2. 2014.
Žiranta: Jakob Gnilšak, MF FZS, AFIAP, FD Radovljica in 
Manca Šetina Miklič, Občina Radovljica.
Kraj žiriranja: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 
4240 Radovljica.
Stopnja/rang razstave: 6.

Fotografski	natečaj 
Dogodki v Občini Radovljica 2013/5   Žarko Petrovič

Avtor R.N. in FD(K) Naslov fotografije Nag.
Ljubo	Kozic samo.	avtor Na	poti	na	koncert  
Ljubo	Kozic samo.	avtor Janez	Bončina	Benč  
Ljubo	Kozic samo.	avtor Pri	Magušarju  D
Ljubo	Kozic samo.	avtor Lajnar	v	ogledalu  
Ljubo	Kozic samo.	avtor Koncert	Bid	banda	  
Ljubo	Kozic samo.	avtor Tadeja	Peternel  
Luka	Rener samo.	avtor Vlado	Kreslin1  
Luka	Rener samo.	avtor Ovekovečenje  
Tomaž	Sedej F1,	FZS;	FDR Lončarski	festival  D
Tomaž	Sedej F1,	FZS;	FDR Tekma	vpreg	2
Tomaž	Sedej F1,	FZS;	FDR Veterani  
Žarko	Petrovič F1,	FZS;	AFIAP;	FDR V	galeriji	Kašča  
Žarko	Petrovič F1,	FZS;	AFIAP;	FDR Oldtimer	-	odsev1  
Žarko	Petrovič F1,	FZS;	AFIAP;	FDR Oldtimer	-	odsev3  
Žarko	Petrovič F1,	FZS;	AFIAP;	FDR Umetnika  
Žarko	Petrovič F1,	FZS;	AFIAP;	FDR Pričarana	zima
Žarko	Petrovič F1,	FZS;	AFIAP;	FDR Pozor	-	akcija!  
Žarko	Petrovič F1,	FZS;	AFIAP;	FDR Nova perspektiva  D
Marjan	Resman F3,	FZS;	FDR Vodni	objem  
Marjan	Resman F3,	FZS;	FDR Čokoladne	dobrote
Marjan	Resman F3,	FZS;	FDR Grajske	dame  
Jelka	Mihajlovska F1,	FZS;	FDJesenice Na obisku pri vili svetlobe  
Vida	Markovc F2,	FZS;	FDR Dan	brez	avtomobila	2013  
Vida	Markovc F2,	FZS;	FDR Konstruktor	A	Pečjak  
Vida	Markovc F2,	FZS;	FDR Poletje  
Vida	Markovc F2,	FZS;	FDR Simbioza	2013  
Vida	Markovc F2,	FZS;	FDR Upokojenci	+	pumovci  
Vida	Markovc F2,	FZS;	FDR Vodiška	pl.	Praznik	2013  
Bor	Rojnik F1,	FZS;	FDJesenice Sladke razvade  1N
Bor	Rojnik F1,	FZS;	FDJesenice Sladko,	sladko	in	sladko  
Bor	Rojnik F1,	FZS;	FDJesenice Miting	malega	letalstva	1  
Bor	Rojnik F1,	FZS;	FDJesenice Miting	malega	letalstva	2  
Bor	Rojnik F1,	FZS;	FDJesenice Ujemi	me,	če	me	moreš  
Ana	Žemva F2,	FZS;	FDR Kroparska	slikarija 2N
Ana	Žemva F2,	FZS;	FDR Kroparski	šmaren  
Ana	Žemva F2,	FZS;	FDR Basist  

Štefan	Žemva F2,	FZS;	FDR Urška	in	povodni	mož  
Štefan	Žemva F2,	FZS;	FDR Novoletna	jelka  
Dušan	Barič FDR Jadralno prvenstvo2  
Dušan	Barič FDR FirefightersUSA3  
Dušan	Barič FDR Drnča	ponovno	odprto   D

Matjaž	Klemenc F2,	FZS;	FDR Zaslužen	počitek  
Matjaž	Klemenc F2,	FZS;	FDR Absolutna	zmagovalca  
Matjaž	Klemenc F2,	FZS;	FDR Leščani
Matjaž	Klemenc F2,	FZS;	FDR Sprejem  
Simon	Senica F3,	FZS;	FDR Kadilci  
Simon	Senica F3,	FZS;	FDR Plezanje	2  
Simon	Senica F3,	FZS;	FDR Padalstvo	2  
Simon	Senica F3,	FZS;	FDR Radovljica	4  3N
Simon	Senica F3,	FZS;	FDR Nočna	4  

13	avtorjev 50	fotografij 7	nag.

Bor Rojnik, 1. nagrada, Sladke razvade

Foto: Marjan Resman

Foto: Marjan Resman



Letos je bil na pobudo Fotografskega društva 
Radovljica prejemnik plakete Občine Radovljica 
tudi naš dolgoletni in aktivni član Ivan Pipan. 

Dobil jo je “za 
dolgoletno delovanje v 
Fotografskem društvu 

Radovljica, uspehe na 
razstavah in širjenje 

znanja mladim”.

Plaketa Občine Radovljica IVANU PIPANU  Žarko Petrovič
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Na pobudo La Casa de Kamna iz Kamne Gorice (Prostor za 
srečanja in razmišljanja o Latinski Ameriki) je letos prišlo že do 
druge uspešne fotografske izmenjave med Buenos Airesom iz 
Argentine in Radovljico iz Slovenije. Za to je najbolj zaslužna 
univ. prof. Ana Cecilia Prenz Kopušar. 
Kot je bilo že navedeno v besedilu lanskega natečaja, je 
njegov namen zbliževanje dveh kultur, dveh kulturnih centrov, 
njunih članov in skupnosti, v kateri delujeta. Poleg tega gre 
za vzpostavljanje prijateljskih vezi, spoznavanje obeh okolij 
in mednarodno sodelovanje. Centra, ki se nahajata v dveh 
državah, na dveh oddaljenih in hkrati bližnjih kontinentih, delita 
idejo o spajanju svojih kultur, radovednosti v prepoznavanju 
okolja, življenjskega prostora in svojih najglobljih občutkov.
Med Fotografskim društvom Radovljica in La Casa de Kamna 
je prišlo do dogovora, da se tudi drugo leto izvede takšna 
fotografska izmenjava. V januarju 2015 pri nas gostujejo tri 
fotografinje iz Buenos Airesa, v Argentini pa se bodo predstavili 
trije naši člani - vsak s po sedmimi fotografijami (Jaka Gnilšak, 
Vida Markovc, Ivan Pipan in Kaja Beton iz La Casa de Kamna). 
Za naprej se bomo še sproti dogovarjali.
Letos januarja so v galeriji Pasaža razstavljali:  Leonardo 
Calvo (Kostarika),  Agnese Rasura (Italija) in Stefania Querini 

(Italija), v Argentini pa: Tomaž Sedej, Drago Vogrinec in Žarko 
Petrovič. Razstava je krožila po več lokacijah, gostovala pa je 
tudi v Čilu. Prva razstava je potekala junija, v kulturnem centru 
“Dirección de Cultura de Ensenada”. Več o tej razstavi lahko 
izveste na društvenih spletnih straneh www.fd-radovljica.si. 
Tu si je možno ogledati tudi “fotoutrinke” z letošnje januarske 
fotorazstave treh gostov, ki so zastopali Argentino v naši 
galeriji Pasaža.

Trije člani Fotografskega društva Radovljica se predstavljajo 
v Buenos Airesu - Argentina   Žarko Petrovič     

1 občni zbor društva 14. 2. 2014
1  plaketa Občine Radovljica članu Ivanu Pipanu za njegov prispevek in delo 

v društvu
1 član Simon Senica je pridobil naziv fotografa F2 FZS
1 izmenjava obiska z društvom Fotoclub Blende 22, Feldkirchen iz Avstrije
2 skupinski razstavi: Muzejski vlak in Članice FDR
2  fotografska natečaja – Pregledna društvena 2014 in v soorganizaciji 

Dogodki v Občini Radovljica 2013/5 z Občino Radovljica
2   razstavna prostora v Radovljici: Dom dr. J. Benedika in galerija 

Pasaža v Radovljiški graščini

3 člani skupinsko razstavljali v Argentini
3 častni člani društva
9 sej IO Fotografskega društva Radovljica
10 članov je imelo samostojne razstave
10 debatnih večerov v kleti Gostilne Avguštin s povprečno udeležbo 8,4 člana
14 samostojnih razstav naših članov 
16 članov je razstavljalo na razstavi v Feldkirchnu, Avstrija
33 članov plačalo članarino do konca leta 
34  članov je bilo na začetku leta in prišli so 3 novi člani 
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Vida Markovc, članica Fotografskega društva Radovljica
Fotografinja že od malega  Matjaž Klemenc

Fotografsko društvo Radovljica 
ima v svojih vrstah kar nekaj 
posameznikov, ki vsako leto 
pripravijo vsaj eno samostojno 
razstavo in sodelujejo na 
številnih natečajih po celi 
Sloveniji. Mednje zagotovo lahko 
štejemo Vido Markovc.

Kdaj ste s fotografiranjem postali na ti?
S fotografijo sem se srečala že v osnovni šoli. Brat je delal maturitetno 
diplomo iz fotografije. Je starejši in z njim sem bila zelo povezana. 
Fotografija je zanimala tudi njegove prijatelje. Prišlo je tako daleč, 
da smo v hiši imeli fotografsko temnico. Tudi mene je fotografija 
začela hitro zanimati in kar sem poslikala, sem tudi sama razvila. 
Vsak njihov nasvet je bil dobrodošel, veliko pa sem se tudi sama 
naučila. Fotografsko sem se popolnoma osamosvojila, ko sem začela 
obiskovati srednjo šolo. Imela sem refleksno zrcalno kamero, brez 
prizme, z dobro optiko, vzhodnonemškega proizvajalca, ki sem si jo 
kupila z zaslužkom počitniškega dela.
Kdaj ste se priključili Fotografskemu društvu Radovljica?
Članica društva sem od leta 2010. Razlogov, da se priključim 
društvu je bilo več. Želela sem se naučiti kaj novega, da me člani 
društva opozorijo na moje napake, ki jih sam sploh ne opaziš. 
Ob tem vidiš fotografije ostalih članov, ki so »oplemenitene« 
s komentarjem, in tako se učiš. Na razstavah lahko opazuješ 
črno-bele in barvne fotografije ter različne motive, od pokrajin do 
portretov ali posebnih digitalnih efektov. Ljudje imamo namreč želje 
po različnih motivih.
Ste zagovornik klasične fotografije ali sedanje, digitalne?
Moram reči, da sem se zelo navadila na digitalno fotografijo. Lahko 
rečem, da sem tehniko dobro osvojila, kot tudi programe na digitalnem 
fotoaparatu. Osvetlitev, zaslonka, razmerje med njimi, barve, vse 
to znanje mi je ostalo še iz mojih začetkov. Zdaj sem vse to samo 
nadgradila. 
Koliko časa posvečate fotografiji?
Mirno lahko rečem, da veliko. Kamor koli grem, je fotoaparat moj 
zvesti spremljevalec. 
Kaj najraje ujamete v fotografski objektiv?
Na prvo mesto bi postavila naravo, čisto naravo. Kot čisto naravo 
smatram to, da je čim manj človeške prisotnosti. Rada imam motive, 
kot so hišne rože, planinske rože, okna z rožami, različni okenski 
okviri. Zanima me tudi vse tisto, kar so naši predniki ustvarili v 
preteklosti. Če bi morala izpostaviti, kaj mi najmanj leži, so to portreti.
Se spominjate svoje prve fotografske samostojne razstave?
Moja prva samostojna razstava je imela naslov Mesta na mojih poteh. 
To je bilo avgusta in septembra 2012 v društveni galeriji Pasaža v 
Radovljiški graščini.  Razstava je imela devet sklopov – 9 mest v 9 
državah. Prikazane so bile značilnosti mest v naslednjih državah: 

Belgija, Italija, Avstrija, Madžarska, Slovenija, Hrvaška, Črna gora, 
Albanija in Grčija. 
Koliko samostojnih razstav imate letno?
Letno imam eno do dve samostojni razstavi.
Koliko je bilo vseh teh razstav in kje vse ste razstavljali?
Vse skupaj sem samostojno razstavljala šestkrat. Zadnjo samostojno 
razstavo pod naslovom Kdo pravi, da pozimi rožice ne cveto? sem 
imela novembra v Knjižnici A. T. Linharta v Radovljici.
Sodelujete tudi po raznih fotografskih natečajih. Tudi v tujini?
Sodelujem na vseh natečajih, ki jih prireja radovljiško društvo in na 
natečajih ostalih društev po Sloveniji. V tujino zaenkrat še ne pošiljam 
fotografij, saj je stvar dosti draga. Pošiljam le v primeru, ko gre v sklopu 
društva v Gradec in v Feldkirchen v Avstriji.  Z obema fotokluboma 
imamo prijateljske odnose in sodelujemo na njihovih natečajih, 
izmenjujemo razstave ter se obiskujemo. 
V tem času se je sigurno nabralo tudi kaj nagrad. Bi katero še 
posebej izpostavili?
Prejela sem nagrade in diplome, poleg tega pa sem imela veliko 
sprejetih fotografij. Izpostavila bi nagrado na 3. Mednarodnem 
fotografskem natečaju EKO Drava 2012 Fotografskega kluba  iz 
Maribora, na temo Sladke vode, kjer sem s fotografijo z naslovom 
Proti soncu posegla po drugi nagradi. Tu bi dodala še tretjo nagrado na 
fotografskem natečaju Od Maribora do Strunjana 2013, organizatorja 
Centra za mlade iz Domžal, s fotografijo Drugačnost  v glavni temi 
natečaja Sovražni govor.
V društvu opravljate še funkcijo tajnice.
Funkcijo tajnice opravljam od leta 2010, ko je predsedniško funkcijo 
v društvu zasedel Žarko Petrovič. Ko sem opravljala še funkcijo v. d. 
predsednice društva upokojencev, sem v fotodruštvu delala nekoliko 
manj. Od takrat, ko nimam več obveznosti v društvu upokojencev, sem 
spet bolj dejavna v Fotografskem društvu Radovljica.
Prizadevate si, da bi bilo društvo poznano tudi navzven.
Res je. Na občinski časopis Deželne novice za koledar pošiljam vse 
dogodke, ki so v zvezi z radovljiškim fotografskim društvom. Na 
spletno stran www.mojoobcina.si/radovljica/ Zavoda za turizem 
Radovljica obveščam, kje so razstave naših članov in dogodki 
v društvu. Vsaka omemba društva tako ali drugače je za nas zelo 
dragocena. Veliko informacij se da dobiti tudi na naši spletni strani 
www.fd-radovljica.si. 
Vseskozi imate vpogled v članstvo v Fotodruštvu Radovljica. Ste 
zadovoljni s članstvom?
Sama imam mogoče malce drugačen pogled na to. Moje mnenje 
glede tega je, da je bolje, da je manj članov, a da so tisti, ki so, vseskozi 
aktivni, ustvarjalni. Hitro spoznam, katerim članom ni problema 
sprejemati zadolžitev in stvar brez težav in v dogovorjenem roku tudi 
naredijo.
Kateri fotografski naziv bi vas zadovoljil?
Trenutno imam naziv F2 Fotografske zveze Slovenije. Načrtujem, da 
grem še stopničko višje. Želim imeti fotografski naziv F1, ki je državni 
naziv in to bi povsem zadovoljilo moje fotografske apetite.

27. FOTOINFORMATOR


