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     70 let                      
 

 

Fotografsko društvo Radovljica ob svoji 70 – letnici razpisuje   Društveno pregledno 

fotografsko razstavo 2017, na kateri lahko sodelujejo vsi člani Fotografskega društva 

Radovljica po naslednjih zahtevah: 
 

1. PRAVILA SODELOVANJA  

Na razpis se lahko prijavijo vsi člani društva. 

Z oddajo fotografij in izpolnjene prijavnice jamčijo, da so avtorji oddanih del in da sprejemajo pravila 

razstave. Zaželeno je, da fotografije niso starejše od treh let. Fotografije, za katere bo ugotovljeno, da so bile 

sprejete (nagrajene) že na predhodnih društvenih fotorazstavah, ne bodo predložene v ocenjevanje. 

Avtorji soglašajo, da se njihove fotografije lahko uporabijo v promocijske namene tega razpisa in tudi javno 

razstavijo na razstavnih mestih društva.  Organizator bo s fotografijami ravnal skrbno. 

Razstava bo potekala po pravilih FZS in je 6. stopnje/ranga.  

 

2. OBLIKA RAZSTAVE IN FOTOGRAFIJ 

 Avtorji lahko predložijo izdelane fotografije na fotografskem papirju in v digitalni obliki na enem od 

medijev (direktno po e-mail pošti, na CD-DVD ali na USB ključu) do poteka razpisanega termina.  

Vsaka fotografija je lahko zastopana le v eni kategoriji − ali kot digitalna fotografija ali kot fotografija 

na fotografskem papirju. 

 

 Fotografije na fotografskem papirju. 

o Posamične fotografije 

Sprejemale se bodo barvne in/ali črno-bele fotografije velikosti 40 (45) x 30 cm brez roba, pri 

čemer mora biti daljša stranica ohranjena (40 cm). Pri manjših fotografijah je format fotografij 

omejen na velikost 24 cm ali več x 18 cm, pri čemer dolžina krajše stranice ne sme biti manjša od 

10 cm (panoramski format 3:1). Priporoča se dimenzija 30 x 20 cm brez roba, oziroma 

razmerje stranic 3:2 do 3:1. Dovoljen je tudi kvadratni format fotografije, a le velikosti 20 x 20 

cm. Če je daljša stranica krajša od 40 cm, mora biti fotografija nalepljena na kartonsko podlago 

»paspartu« velikosti 30 x 40 cm, ki ni debelejša od 1 mm. Izjemoma se dopušča velikost A3.  

Avtor lahko predloži do 6 posamičnih fotografij. 

 

o Fotografije v kolekciji 

Kolekcijo sestavljajo tri ali štiri posamezne fotografije, ki prikazujejo eno temo, dogodek ali pa 

so v povezavi na drugačen način (z različno fotografsko tehniko, barvo, monokromatske, različna 

časovna obdobja itd.). Sprejemale se bodo barvne in/ali črno-bele fotografije. Format fotografij je 

omejen na velikosti od 10 x 7, 10 x 10, 15 x 10, 15 x 15 cm brez robu. Pri drugačnem formatu 

mora biti daljša stranica ohranjena, krajša stranica ne sme biti manjša od 7 cm.   Vsaka 

fotografija mora biti  nalepljena na podlago »paspartu«, ki ni debelejša od 1 mm, obvezne  

velikosti 20 x 20 cm.  Avtor lahko predloži do 2 kolekciji, ki vsebujeta 3 ali 4 fotografije. 

 

o Vsaka fotografija mora biti na zadnji strani opremljena z naslovom dela ter imenom in priimkom 

avtorja ter zaporedno številko – oznako iz prijavnice. Fotografije, ki sestavljajo kolekcije morajo 

biti označene s številko kolekcije (K1 ali K2) ter  vrstni red v kolekciji s črkami : A, B, C, D 
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o Fotografije, ki jih je mogoče postaviti v različne položaje, naj imajo oznako za pravilno 

(pokončno ali ležečo) lego. Fotografijam mora biti predložena izpolnjena prijavnica. 

 

 Digitalne fotografije. 
o Sprejemale se bodo črno-bele (monokromatske) fotografije in/ali barvne fotografije vseh vrst, stilov, 

načinov fotografiranja in obdelave izključno v digitalnem formatu. 

o Biti morajo v JPEG/sRGB formatu in največje velikosti datoteke do 2 Mb. 

o Pri ležeči obliki fotografije naj ne bo daljša stranica manjša od 1920 pik (16,26 cm, 6,4 inch) 

o Pri pokončni obliki fotografije naj ne bo daljša stranica manjša od 1080 pik (9,14 cm, 3,6 inch) 

o Pri kvadratni obliki fotografije naj ne bo stranica manjša od 1080 pik (9,14 cm, 3,6 inch) 

o Ločljivost – resolucija fotografij mora biti 300 pix/inch 

[ opomba: to so dimenzije, ki se zahtevajo za prikazovanje na ekranu – 48'' HDTV z ločljivostjo 

1920 x 1080 pik. Pokončne fotografije so omejene na 1080 pik zato, da se prikažejo v pokončni 

obliki in se ne obračajo !!! – zmanjšujejo, napačno obračajo …) 

o Fotografije morajo biti brez robu, okvirja, ne smejo vsebovati podpisa avtorja, njegov logotip ali 

kakršenkoli drug element, ki lahko označi identiteto avtorja. 

 

o Datoteke digitalnih fotografij morajo biti označene na sledeči način: S  priimkom,  prvo  črko imena 

avtorja, zaporedno številko fotografije (1, 2, 3, ... 10) ter z naslovom fotografije. Primer: 

(Priimek_Ime_1_Naslov_fotografije). Imena datotek naj imajo največ 35 znakov, črke pa naj ne 

vsebujejo šumnikov. Naslov fotografije razumljiv (slovenski)  - niso dovoljeni naslovi kot »untitled«, 

»brez naslova«,  ali generična avtomatska imena, ki jih beleži fotoaparat (npr. IMG 9067, DSC 

9009.jpg itd.) 

o  Fotografijam mora biti priložena izpolnjena prijavnica na prenosnem mediju (USB ključu, 

CD/DVD ali v word-ovi datoteki, lahko pa tudi posebej na papirju! 

 

 

3. TEMA 
Tema je prosta - splošna in je prepuščena ustvarjalnosti avtorja. Dovoljeno je uporabiti vse fotografske tehnike 

na terenu in tudi kasneje pri izdelavi fotografij (portret, makro, črno-bela fotografija oziroma monokrom,  

ferotipija, cijanotipija, sepia, kolaž, panorama, vzorec iz narave, detajli, makro, ležeči, pokončni, kvadratni 

format  itd.), vendar tako, da je motiv tako dobro prepoznaven. Za izrecno pokrajinske posnetke in posnetke 

narave se priporoča, da se upoštevajo načela definicij FIAP in PSA za te zvrsti. 

Vsakdo lahko sodeluje z: 

a) do 10 barvnimi ali črno-belimi digitalnimi fotografijami; 

b) do 6 barvnimi ali črno-belimi posamičnimi fotografijami na fotografskem papirju. 

c) do 2 barvnimi ali črno-belimi ali mešanimi kolekciji s po 3 do 4 fotografijami na fotografskem 

papirju 

 

 

4. DOSTAVA 

K dostavljenim fotografijam mora biti obvezno priložena pravilno izpolnjena prijavnica. 

a) Dostava fotografij na papirju se lahko pošljejo v ovitku primernim za vračanje in naslovom pošiljatelja 

na naslov: 

 Pošta: Fotografsko društvo Radovljica,  Kopališka 10, p. p. 54,  4240 Radovljica 

 ali osebno prinese na debatni večer: Glej http://www.fd-radovljica.si/objave/ 

b) Dostav digitalnih fotografij se lahko pošljejo tudi preko društvene spletne strani - http://www.fd-

radovljica.si/naloži-fotografije/ ali  po pošti CD/DVD v primerni embalaži (naslov zgoraj) ali osebno 

prinese na debatni večer. CD/DVD ne vračamo po pošti 

c) Papirne in digitalne fotografije se lahko dostavijo tudi Anici Šolar: kontakt - e-mail: 

anica.solar@gmail.com, mobi: 040 846 860, naslov: Jalnova cesta 7, pri čemer se je z Anico za dostavo  

predhodno dogovoriti  po telefonu. 

 

http://www.fd-radovljica.si/objave/
http://www.fd-radovljica.si/naloži-fotografije/
http://www.fd-radovljica.si/naloži-fotografije/
anica.solar@gmail.com
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5. PRISTOJBINA 

Za člane s plačano članarino za tekoče leto pristojbine za sodelovanje na razpisu NI!  Za druge člane pa 

je pristojbina v višini članarine 10 €, ki se poravna najkasneje ob dostavi fotografij, sicer ne bodo preložene 

v ocenjevanje 

 

 

6. NAGRADE 

Podelijo se prva, druga in tretja nagrada ter do 5 diplom za digitalne fotografije, prav tako za fotografije na 

fotografskem papirju. Ob premajhnem številu dostavljenih digitalnih posnetkov ali fotografij na 

fotografskem papirju se podeli primerno manj diplom ali nagrad. 

 

 

7. ŽIRIJA 

Ocenjevalec oziroma selektor bo  določen naknadno. 

Odločitev ocenjevalca je dokončna. Pritožbe na izbrane fotografije niso možne. 

 

 

8. KOLEDAR 

 Sprejem del − do 10. novembra 2017 

 Žiriranje  − do 20. novembra 2017 

 Obveščanje − do 30. novembra 2017 po elektronski pošti in/ali preko telefonov. 

 Sprejete fotografije na fotografskem papirju bodo razstavljene v galeriji Pasaža ves mesec december (1. 

del) 2017 in januar (2. del) 2018, če bo teh več). Fotografije bodo lahko tudi kasneje prenesene na druga 

razstavna mesta društva (Kropa, SPAR, Dom starostnikov  ..).  

 Vračanje fotografij na fotografskem papirju bo v februarju-marcu 2018 dalje po predhodnem dogovoru. 

 Nagrade bodo podeljene na rednem občnem zboru Fotografskega društva Radovljica, predvidoma  

marca 2018. Takrat bo tudi projekcija sprejetih digitalnih fotografij in objava teh fotografij na društvenih 

spletnih straneh http://www.fd-radovljica.si/.  

 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 

 Anica Šolar, F2 FZS (anica.solar@gmail.com) - pristojna za sprejem in pripravo fotografij za 

ocenjevanje (sprejem in vračanje fotografij)  

 Vida Markovc, F2 FZS (vida.markovc@gmail.com) − pristojna za vzporedne aktivnosti (nagrade, splet, 

objave v medijih, dvig pošte) 

 Štefan Žemva (stefan.zemva@gmail.com) – za pojasnila in tolmačenje tega razpisa ter pomoč pri 

pripravi fotografij za ocenjevanje. 

 

 

Radovljica, 5. april  2017                                                    Predsednik FD Radovljica 

         Justin Zorko 

Pripravil: Štefan Žemva 
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Ime  
Priimek  

Naslov (ulica, kraj)  

Poštna številka in pošta  

E-mail  

Telefon  

Razstavljalski naziv  

  

 

Šifra 

žirije 

Digitalne fotografije   - oznaka datotek fotografij 

Opomba 
Priimek Ime 

Zap. 

številka 
Naslov 

   1   

   2   

   3   

   4   

   5   

   6   

   7   

   8   

   9   

   10   

 

Šifra 

žirije 

Fotografije na papirju 

Opomba 
Priimek Ime 

Zap. 

številka 
Naslov posamezne fotografije 

   1   

   2   

   3   

   4   

   5   

   6   

    Naslov kolekcije  

   K1-A   

   K1- B   

   K1-C   

   K1-D   

   K2-A   

   K2- B   

   K2-C   

   K2-D   

Datum oddaje:       Podpis avtorja: 
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PRIJAVNICA 
 


