
  
  

 

FOTOGRAFSKO DRUŠTVO RADOVLJICA 

Kopališka cesta 10, p.p. 54, 4240 Radovljica 

Email: foto.drustvo.radovljica@gmail.com 

Spletna stran: www.fd-radovljica.si  
 

 

 

POGOJI RAZSTAVLJANJA V FOTO-GALERIJI "PASAŽA", Linhartov trg 1 v Radovljici in  

vseh  DRUGIH RAZSTAVIŠČIH, ki jih uporablja  "Fotografsko društvo Radovljica (FDR)" 

 

 

 

1.  Člani FD Radovljica pridobijo pravico do samostojnih razstavljanj v foto-galeriji "PASAŽA" po najmanj 

enoletnemu članstvu v fotografskem društvu in plačani članarini za tekoče leto. Za ostala razstavišča 

Fotografskega društva Radovljica se izjemoma ta rok lahko skrajša o čem odloča IO društva za vsako 

razstavo posebej. V društveni foto-galeriji »PASAŽA« lahko razstavljajo tudi člani drugih klubov in 

društev, ki imajo fotografski naziv KM ali MF, ter skupine in društva, ki so povezani s FD Radovljica.  

 

2. V društveni galeriji »PASAŽA« in v galeriji Doma Dr. Janka Benedika avtor lahko predloži največ 29 čb 

ali barvnih fotografij. Fotografije manjše od velikosti 30 x 40 cm morajo biti prilepljene na črne paspaturje. 

Za fotografije 30 x 40 cm ali večje paspaturji niso potrebni. 

 

3. Primernost fotografij za razstavo v društveni galeriji »PASAŽA« oceni Umetniški svet FD Radovljica, ki 

ga sestavljajo 3 člani z nazivom F1 FZS ali večjim. Umetniški svet lahko kolekcijo fotografij zavrne, če 

kolekcija ne dosega potrebne umetniške ravni za to galerijo. Prav tako se lahko zavrne kolekcija iz 

vsebinskih ali drugih razlogov, ki niso v skladu s pravili delovanja FD Radovljica. Kolekcija fotografij se 

lahko zavrne tudi, če je iz sporočilnosti fotografij in besedila k njim ter v zvezi z njimi prepoznavno 

kakršnokoli žaljenje, obtoževanje ali sovraštvo do drugih in drugačnih. Enako velja za vsebino teksta, ki 

ga uporabi avtor, iz katerega se da razumeti, kot rasno, versko ali kakršnokoli drugo nestrpnost ali 

sovraštvo. Fotografije je potrebno predstaviti Umetniškemu svetu najmanj 14 dni pred predvideno 

razstavo. 

 

4.  V primeru odstopa od termina razstavljanja, mora avtor pisno obvestiti tajnika FD Radovljica najmanj 

mesec dni pred predvidenim terminom. 

 

5. Za vsako razstavo v razstaviščih FD Radovljica mora vsak avtor razstave predložiti tajniku FD potrebne 

podatke in fotografijo za izdelavo predstavitvenega plakata (velikosti od 30 x 40 ali 45cm) in vabil ali 

zgibank na e-naslov foto.drustvo.radovljica@gmail.com. Podatke in fotografijo je tajniku FD potrebno 

posredovati najmanj 30 dni pred rokom določenim za razstavo. Izvršni odbor Fotografskega društva 

Radovljica izbere izdelovalca plakatov in vabil. Stroške izdelave plakata in vabil nosi FD Radovljica. 

 

6. Na predstavitvenem plakatu in vabilu ali zgibanki mora biti natisnjen logotipa FD Radovljica in grb Občine 

Radovljica. Lahko pa so navedeni tudi sponzorji, ki finančno podpirajo FD Radovljica. 

   

7. Priporočljivo je, da so na predstavitvenem plakatu, vabilu ali zgibanki navedeni osnovni podatki avtorja 

razstave, njegovi fotografski nazivi, kratka kronologija fotografskega delovanja, njegovi vidnejši razstavni 

uspehi, funkcije na fotografskem področju ter elektronski naslov in številka telefona.  
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8. Če avtor razstave želi pripraviti otvoritev razstave z kulturno-umetniškim programom in zakusko, mora o 

tem obvestiti tajnika FD Radovljica  30 dni pred nameravano otvoritvijo. 

  

9. Razstava posameznega avtorja traja praviloma 1 mesec.  

 

10. FD Radovljica ne odgovarja za morebitno poškodovanje ali krajo razstavljenih fotografij.  

 

11. Razstavljavci dobijo za svoje razstave društvena priznanja na občnem zboru (OZ) FDR, ki je enkrat letno.  

 

12. Fotografsko razstavo na vseh razstaviščih FD Radovljica postavlja skrbnik razstavišča skupaj z avtorjem 

razstave ter fotografom, čigar razstava se podira. 

 

  

Radovljica, 07. 11. 2018                                                          Predsednica FD-R: 

                                                                                                   Vida Markovc 
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