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Ob 50-letnici Foto kluba Nova Gorica

Koliko pritiskov na sprožilec fotoaparata, koliko filmov, diapozitivov in fotografij so 
člani novogoriškega foto kluba v 50 letih delovanja naredili, si težko predstavljam. 
Pravzaprav od nastanka mesta, saj segajo temelji današnjega Foto kluba Nova Gorica 
v leto 1949, ko je bilo ustanovljeno Fotoamatersko društvo Nova Gorica. Od samega 
začetka organizirane fotografske dejavnosti na Goriškem namenjajo člani pozornost 
predvsem umetniški in izrazni vrednosti fotografij. Prav slednje je dandanašnji, ko smo 
s fotoaparati v telefonih vsi postali samooklicani fotografi, tisto, kar loči fotografske 
zapise z dodano vrednostjo od hipnih zapisov vsakdanjega življenja. Težko si 
predstavljamo, da je za dobrim posnetkom premišljeno in pogosto tudi dolgotrajno 
delo fotografa.

Foto klub Nova Gorica je s svojimi izjemnimi člani in delovanjem v petih desetletjih 
posegel po vrhunskih odličjih tako na domačih kot tujih tleh in spada med najboljše 
fotografske organizacije v Sloveniji. Člani sodelujejo na domačih in tujih fotografskih 
natečajih in razstavah ter kot člani strokovnih žirij. Vesel sem, da njihova fotografska 
dela občasno krasijo tudi stene novogoriške mestne hiše. Še posebej pa sem ponosen, 
da z razstavo Dia Primorska, pa tudi s Slovensko pregledno razstavo fotografije 
gostujejo v Osnovni šoli Solkan in tako navdihujejo otroke in mlade ter jim omogočijo 
vpogled v ta izredno zanimiv svet umetnosti. Umetnost, ki poleg glasbene, gledališke, 
filmske, plesne in drugih likovnih umetnosti bogati naš kulturni prostor. 

Ob 50-letnici delovanja čestitam vsem članom Foto kluba Nova Gorica, preteklim 
in sedanjim, ter jim v ustvarjanju izjemnih fotografskih zapisov želim obilo dobre 
svetlobe.

Matej Arčon

župan Mestne občine Nova Gorica

NAGOVOR ŽUPANA
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UVOD

Ob naši 50-letnici delovanja smo pripravili zbornik z namenom, da bi času pozabe 
iztrgali dogodke, ki jih je oblikovalo naše društvo in se spomnili ljudi, ki so tako ali 
drugače zaznamovali naš klub in našo občino.
Zametki fotografske dejavnosti v našem mladem mestu segajo že v leto 1949, ko so 
bili organizirani prvi fotografski tečaji, ki so jih vodili kasnejši ustanovitelji fotografskih 
društev, najprej Fotoamaterskega društva Nova Gorica, nato Fotokluba Elektra. Kot 
začetek neprekinjenega delovanja našega kluba pa smatramo leto 1968, ko so se 
fotografski navdušenci zbrani okrog fotografskega mojstra Milenka Pegana povezali v 
društvo z imenom Foto kino klub Nova Gorica. V istem letu so tudi že organizirali prvi 
klubski natečaj barvnih diapozitivov in pripravili vse potrebno za registracijo kluba, ki 
se je zgodila v začetku leta 1969.
Člani kluba se lahko s ponosom ozremo nazaj na 50-letno prehojeno pot, po kateri 
so hodili naši vzorniki. V vseh teh letih je klub uspel obdržati svežino in entuziazem, 
skupaj z željo po tveganju in odpiranju novih pogledov v fotografiji. To je prinašalo 
in še vedno prinaša našim članom uspehe v slovenskem in mednarodnem prostoru.
Lahko se pohvalimo, da smo v tega pol stoletja imeli v naših vrstah dvanajst mojstrov 
fotografije, v jubilejnem letu pa jih imamo osem. Tudi za prihodnost našega kluba se 
ni bati. Na vrata Fotografske zveze Slovenije že trkajo novi kandidati, saj imamo med 
našimi člani tudi deset kandidatov za mojstra fotografije FZS.
Naš mentor, mojster fotografije Rafael Podobnik rad poudarja, da je »recept za uspeh 
samo na videz preprost. Pogojen je z nesebičnim medsebojnim prenašanjem znanja, kar 
omogoča hitro zorenje novih članov. Med klubskimi mojstri pa mora biti vedno kakšen, ki 
ob kompozicijski urejenosti, lepoti, sporočilnosti, izvirnosti, nenavadnosti prisega tudi na 
umetniško moč«.
Na koncu se moram zahvaliti nekdanjim članom, nekaterim že pokojnim, pa tudi 
sedanjim aktivnim članom, ki skupaj delujemo v tem našem fotografskem kolektivu, 
in tudi vsem podpornikom, v prvi vrsti Mestni občini Nova Gorica, ki nas podpirajo, da 
lahko gre naša fotografska pot tako uspešno naprej.
 
Simon Kovačič  
predsednik Foto kluba Nova Gorica

Člani Foto kluba Nova Gorica, 2018

ZGODOVINA FOTOGRAFSKE DEJAVNOSTI V NOVI GORICI

DO LETA 1968
Organizirana fotoamaterska dejavnost na Goriškem se je začela z izgradnjo Nove 
Gorice. Že leta 1949 je bilo v komaj rojenem mestu ustanovljeno Fotoamatersko 
društvo Nova Gorica, ki je povezovalo številne fotoamaterje in prirejalo fotografske 
tečaje. Društvo si je na samem začetku postavilo za cilj, da morajo fotografski izdelki, 
poleg tehnične izpiljenosti, vključevati tudi likovno in izpovedno vrednost. Ohranjene 
fotografije to potrjujejo, saj kažejo, da članom ni šlo samo za obvladovanje fotografske 
tehnike, ampak so skušali posnetke tudi kompozicijsko urediti in izrazno oplemenititi. 
Poleg tega so hoteli biti tudi aktualni, tako so leta 1952 organizirali fotografiranje 
posledic hude zime na Tolminskem. 

Leta 1956 je Zveza foto in kinoamaterjev Jugoslavije podelila društvu diplomo 
za večletno uspešno delo. Njihov član Milenko Pegan je pripravil tudi svojo prvo 
samostojno razstavo, ki je bila postavljena od 15.–25. februarja 1959 v Novi Gorici.

Zaradi razburkanega dogajanja v nastajajočem mladem mestu je njegovo delovanje 
za nekaj let zamrlo, a je bil že 25. aprila 1961 na ustanovnem občnem zboru ustanovljen 
nov klub, z imenom Fotoklub Elektra, ki je ob ustanovitvi štel 35 članov. Njegov tajnik 
je bil Marjan Mihelj, predsednik pa Milenko Pegan. Uredili so si tudi foto temnico, kjer 
so razvijali svoje fotografije. Člani kluba so začeli sodelovati na fotografskih razstavah 
doma in po svetu in tako ponesli ime Nove Gorice izven meja naše domovine. A tudi 
ta klub je po nekaj letih prenehal delovati.

PO LETU 1968
V letu 1968 so na pobudo Milenka Pegana ponovno obudili fotografsko dejavnost 
v Novi Gorici. Začeli so s klubskimi aktivnostmi, in še preden je bil klub uradno 
registriran, so organizirali prvi klubski natečaj barvnih diapozitivov, z imenom  
Pomlad 68 – I. primorska razstava diapozitivov, ki se ga je udeležilo devet avtorjev. 

Na začetku naslednjega leta so sklicali ustanovni občni zbor, ki je bil 4. marca 1969, v 
Register društev pri SO Nova Gorica pa je bil klub vpisan kot Foto kino klub Nova Gorica  
17. julija 1969. Prvi tajnik kluba je bil Boris Markič, predsednik pa Milenko Pegan.

USTANOVNI ČLANI FOTO KINO KLUBA NOVA GORICA
Ustanovni člani, prisotni na ustanovnem občnem zboru v sejni sobi SO Nova 
Gorica, dne 4. marca 1969 :
Milenko Pegan – predsednik, Boris Markič - tajnik, Modest Murovec, Vlado 
Hmeljak, Anton Špacapan, Albin Štanta in Leopold Miška, Kamilo Kniewald, Cvetko 
Vendramin, Kamilo Kokot, Dušan Lestan, Jože Cestnik, Aleksander Modic.

Klubski natečaj je v letu 1969 prerasel v primorski natečaj barvnih diapozitivov, ki so 
mu dali ime Dia Primorska. Od takrat dalje na njem sodelujejo slovenski primorski 
fotografi z obeh strani meje, danes pa tudi fotografi iz cele Slovenije.
Prvih korakov v na novo ustanovljeni organizaciji si ne moremo predstavljati brez 
neutrudnega mojstra fotografije Milenka Pegana in široke politike Zveze kulturnih 
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organizacij in Kulturne skupnosti Nova Gorica, ki sta klub finančno podpirali. Že na 
samem začetku so si postavili visoke umetniške cilje. Poleg tehnične dovršenosti 
se je od članov zahtevalo, da imajo njihovi izdelki predvsem likovno in izpovedno 
vrednost. To je bila dragocena osnova za nadaljnji razvoj. Klub se je hitro uveljavil in je 
spadal med najboljše fotografske klube v Sloveniji. 
Na začetku je v svoje vrste vključeval tudi 
fotoamaterje z ajdovskega, idrijskega, 
sežanskega, koprskega in tolminskega 
območja ter jim v okviru klubske dejavnosti 
omogočal razstavljanje na domačih in 
mednarodnih razstavah. Kasneje so na 
omenjenih območjih nastala samostojna 
fotografska društva.
Leta 1970 mu je bila zaupana organizacija 
1. republiške razstave barvnih diapozitivov. 
Od leta 1970 do osamosvojitve je 
bienalno organiziral enajst republiških 
razstav barvnih diapozitivov. V letu 1973 je na povabilo Fotografske zveze Jugoslavije 
organiziral 1. medklubsko razstavo barvnih diapozitivov na državnem nivoju. Do leta 
1991 je pripravil deset razstav barvnih diapozitivov ter v obdobju 1975–1991 še devet 
razstav papirnih fotografij na zveznem nivoju. Leta 1977 je prvič organiziral tudi 
razstavo mladinske črno-bele fotografije v slovenskem merilu.
Leta 1983 je klub osvojil jugoslovanski pokal Maršala Tita, kot prvi klub s kolekcijo 
barvnih fotografij. Seveda je to izzvalo ogorčenje zagovornikov črno-bele fotografije, 
vendar se nezadržnega pohoda barvne fotografije ni dalo več zaustaviti, tudi po zaslugi 
našega kluba, ki je vztrajno širil prisotnost barvne fotografije na zveznih razstavah.
Do osamosvojitve je klub pripravil še tri slovenske (pregledne) razstave fotografije, 
leta 1982 (23.), 1988 (27.) in 1990 (29.).
V obdobju pred osamosvojitvijo moramo omeniti še dva projekta pri katerih je 
sodeloval klub. Leta 1975 je Pilonova galerija Ajdovščina s podporo Foto kino kluba 
Nova Gorica začela s trienalnim natečajem jugoslovanske fotografije in 14. februarja 
1975 pripravila razstavo Izbor jugoslovanske fotografije, ki se je v naslednjem mesecu 
preselila v Novo Gorico na Grad Kromberk. 
Drugi projekt je zaživel leta 1977, ko je klub skupaj z italijanskimi fotografskimi klubi 
organiziral natečaj fotografije Gorica in Nova Gorica, podobe dveh mest. Razstava 
fotografij je bila v decembru 1977 na ogled v Avditoriju v Gorici (IT), naslednje leto pa 
na Kromberškem gradu v Novi Gorici.
V letu 1988 je Skupščina občine Nova Gorica izdala monografijo Nove Gorice, za 
katero je klub prispeval večino fotografiji.
Zaradi skromnih finančnih sredstev filmska dejavnost ni sledila razcvetu umetniške 
fotografije v Novi Gorici. V prvih letih po ustanovitvi kluba je bila filmska sekcija s 
svojimi prispevki še prisotna na klubskih večerih, kasneje pa je njena dejavnost 
zamrla. V obdobju pred osamosvojitvijo zasledimo v okviru filmske dejavnosti leta 
1972 predstavljeni film Iva Gabrijelčiča Bolnica Franja. 

Iz otvoritve ene izmed razstav Foto kino kluba 
Nova Gorica. (PANG 1061/t.e.17)

PO OSAMOSVOJITVI
Foto klub Nova Gorica je osamosvojitev Slovenije pričakal kot ena najmočnejših 
fotografskih organizacij v državi, zato mu je bil leta 1991 za pet let zaupan sedež 
Fotografske zveze Slovenije. Njen prvi predsednik je bil dr. Rafael Podobnik, tajnik pa 
Marko Mladovan.
Delo v klubu se je po osamosvojitvi nadaljevalo še z večjo vnemo. Vsako leto je 
organiziral natečaj barvnega diapozitiva Dia Primorska. Leta 1992 je bila organizirana 
30. slovenska (pregledna) razstava fotografije ter 18. slovenska (pregledna) razstava 
barvnih diapozitivov, naslednje leto pa razstava državne kolekcije fotografij. 
Na izrednem občnem zboru 22. septembra 1997 so iz imena črtali besedo »kino«, 
saj v klubu filmska dejavnost ni bila več prisotna, tako da se je klub od takrat naprej 
imenoval Foto klub Nova Gorica in tako ime nosi še danes.
Od leta 1994 do leta 1997 sta bili izmenično organizirani: slovenska razstava barvnega 
diapozitiva in naslednje leto slovenska razstava fotografije. Leta 1998 je bila izpeljana 
1. razstava barvnih diapozitivov Kruh ter leta 1999 natečaj Primorska fotografija 1999.
V letih 2000 in 2001 je bil organiziran fotografski natečaj na temo Voda in naslednje 
leto fotografski natečaj na temo Človek.
Dinamika organiziranja fotografskih 
natečajev se je samo še stopnjevala, 
klub se je uspešno odzival na nove 
tehnološke možnosti, ki jih je prinašal 
svetovni splet (internet). V letu 2000 
se je kot prvi klub v Sloveniji lotil 
izvedbe kombiniranega spletnega 
natečaja pod imenom Inter Foto Net 
2000. Fotografi so čez leto na štiri 
različne teme pošiljali diapozitive, ki 
so bili skenirani in predstavljeni na 
spletu. Spletni uporabniki so zanje 
lahko glasovali (lajkali) in tako 
izbrali zmagovalce. 
V letu 2003 je Foto klub Nova Gorica, poleg Dia Primorske, organiziral 41. slovensko 
pregledno razstavo fotografije. Od leta 2004 naprej je bil vsako leto razpisan tudi natečaj 
papirne fotografije, imenovan Fotografija, razen v letih, ko je klub gostil Slovenske 
pregledne razstave fotografije 2009 (45.), 2014 (47.), 2017 (48.) in 2018 (49.). 
V letu 2010 je bil klub skupaj s Tolminskim muzejem soorganizator fotografskega 
natečaja Iz moje doline, ki je bil posvečen 100. obletnici rojstva pisatelja Cirila Kosmača. 

Foto klub Nova Gorica je na spletnem glasovanju  
zasedel tudi skupno 1. mesto.

V letu 1978 je filmska dejavnost zopet oživela, predvsem s pomočjo mladih članov, ki 
so večinoma izšli iz znanega filmskega krožka na Osnovni šoli Solkan. Nabavljeno je 
bilo tudi nekaj filmske opreme in uspehi niso izostali. Dosegli so nekaj lepih uvrstitev 
v jugoslovanskem in celo mednarodnem prostoru. V letih 1981 in 1982 so organizirali 
revije amaterskih filmov v Novi Gorici, v letu 1982 pa tudi v Šempetru. 

V naslednjih letih pa je dejavnost postopoma zamrla.
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Leta 2011 je poleg obeh klasičnih natečajev Dia Primorska in Fotografija organiziral še 
natečaj Utrinki 2011, ki se je odvijal na Gradu Kromberk v Novi Gorici.
V letu 2013 se je klub spopadel z izzivi mednarodne fotografije in skupaj s še štirimi 
fotografskimi klubi iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Bolgarije organiziral 
prvo mednarodno krožno razstavo Ekološka resnica 2013, ki se od takrat dalje odvija 
vsako leto. 
V letu 2015 je bil klub skupaj s Tolminskim muzejem soorganizator mednarodnega 
fotografskega natečaja Metaldays 2014 in v isti sestavi v letu 2018 tudi soorganizator 
natečaja Gora Rocka 2018.
Natečaj Dia Primorska je v letu 2016 in 2017 dobil tudi temo za mlade z naslovom 
Mladi brez meja.
V jubilejnem letu 2018 smo organizirali tri natečaje, 49. Dia Primorsko 2018, 49. 
slovensko pregledno razstavo fotografije 2018 in digitalni mladinski natečaj Mladi 
slovenski fotografi se predstavijo 2018.

PREDSEDNIKI KLUBA OD USTANOVITVE DO DANES
                 Obdobje Ime  in priimek

1968–1975 Milenko Pegan
1976 Marko Mladovan

  1977–1978 Rafael Podobnik
1979 Dušan Miška
1980 Ivan Lipovec

  1981–1982 Marko Mladovan
  1983–1984 Rafael Podobnik

1985 Dušan Miška
  1986–1989 Marko Mladovan
  1990–1991 Rafael Podobnik
  1992–1993 Mojmir Maraž

1994 Mirko Bijuklič
1995 Marjan Humar
1996 Janko Lipovšek
1997 Bruno Bizjak
1998 Ladislav Pavliha
1999 Jure Kuštrin
2000 Dejan Makovec

  2001–2002 Dejan Simčič
  2003–2004 Marko Mladovan

2005 Bogdan Kralj
  2006–2008 Janko Lipovšek
  2009–2016 Vasja Leban
  2017–2018 Simon Kovačič

Pri pripravi prispevka o zgodovini Foto (kino) kluba Nova Gorica je bilo kot vir uporabljeno 
gradivo, ki ga hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (PANG 571/Foto kino klub Nova Gorica in 
PANG 1061/Milenko Pegan) in uvodnik v Katalogu ob 10-letnici Foto kino kluba Nova Gorica, 
ki ga je prispeval Rafael Podobnik.

Fotografski natečaj barvnih diapozitivov Dia Primorska je bil prvič izpeljan leta 1969 v 
organizaciji Foto kino kluba Nova Gorica. Že na začetku je bila ideja snovalcev, da bi 
se vsako leto organiziral v drugem primorskem kraju, a se je že prvi poizkus leta 1973 
izjalovil, tako da tega leta ni bil izpeljan. Leta 1975 sta ga 
v Gorici izpeljala slovenski fotografski krožek Skupina 
75 in revija Dan, vse ostale pa je priredil Foto klub Nova 
Gorica. Natečaj Dia Primorska je prvi začel vključevati 
zamejske primorske fotografe v enoten slovenski 
kulturni prostor. Danes se nam to zdi samoumevno, 
takrat v sedemdesetih letih pa ni bilo tako. 

V klubu so kot prvi v Sloveniji ugotovili, da je diapozitiv 
zelo primeren za razširjanje fotografije, ker ni zahteval 
temnice in dolgotrajnega dela v njej. 

V letih 2007 in 2008 so na natečaju avtorji lahko 
sodelovali z diapozitivi ali digitaliziranimi fotografijami, 
od leta 2009 naprej pa samo z digitaliziranimi 
fotografijami. Ime Dia Primorska pa je zaradi tradicije 
ostalo še do danes. Od leta 2014 je natečaj odprt tudi 
za vse slovenske fotografe.

V letu 2019 bo Dia Primorska doživela že 50. ponovitev. 

Posebno bogato je bilo sodelovanje s slovenskimi in italijanskimi fotografskimi društvi 
v tržaški in goriški pokrajini. Tako so potekale izmenjave projekcij diapozitivov z 
italijanskim klubom CIFI – Circolo fotografico Isontino iz Gorice (IT) in skupna organizacija 
fotografskih natečajev. V letu 1977 sta kluba skupaj organizirala fotografski natečaj 
Gorica in Nova Gorica – podobe dveh mest, razstava sprejetih del je bila postavljena 3. 
decembra 1977 v Avditoriju v Gorici (IT). 

Od leta 2003 klub sodeluje pri 
projektu »6 x 1« - (6 x ... una mostra), 
ki je nastal na pobudo Koordinacije 
fotografskih klubov na Goriškem (IT). 
Vsako leto se v Kulturnem centru 
Lojze Bratuž v Gorici (IT) pripravi 
skupna fotografska razstava, na kateri 
sodeluje šest fotografskih društev 
oz. klubov z italijanske strani in kot 
slovenski gost Foto klub Nova Gorica. 
Letos mineva že 20 let od nastanka te 
pobude.

Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo je klub z italijanskim fotografskim kubom Circolo 
fotografico Isontino iz Gorice pripravil skupinsko razstavo z naslovom: Gorizia – senza 
confini – brez meja – Nova Gorica. Razstava je bila postavljena v avli Mestne občine 
Nova Gorica od 23. aprila do 13. maja 2004 ter istočasno od 24. aprila do 5. maja 2004 
v Avditoriju v Gorici (IT).

DIA PRIMORSKA IN DRUGI FOTOGRAFSKI NATEČAJI TER RAZSTAVE

Naslovnica kataloga prvega 
fotografskega natečaja 
barvnih diapozitivov Dia 
Primorska,1969  
(PANG 571/t.e.17)

Razstava 6 x 1 v Kulturnem centru Lojze Bratuž v 
Gorici (IT)
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Med novejšimi dogodki velja omeniti, da je klub ob gradnji zbiralnika prečrpovalne 
hidroelektrarne Avče pod idejnim vodstvom mojstra fotografije Dušana Miške leta 
2009 postavil sodobno zasnovano razstavo barvne fotografije Nebesni atelje in z njo 
gostoval v ČHE Avče, Kosovelovemu domu v Sežani in Hiši kulture v Šmartnem v Brdih.

Leta 2013 se je klub prvič preizkusil v organizaciji razstave pod pokroviteljstvom 
Mednarodne zveze za fotografsko umetnost (FIAP). Pet klubov iz Srbije, Slovenije, 
Bosne in Hercegovine, Makedonije in Bolgarije je organiziralo krožno razstavo (circuit) 
Ekološka resnica - Ecological truth 2013. To je mednarodni projekt, ki se posveča skrbi za 
okolje. Na njem sodelujejo ljubiteljski in poklicni fotografi z vsega sveta. Pobudnik in 
glavni organizator natečaja je Foto klub 202 iz Zaječara (Srbija), ki ta circuit organizira 
že od leta 2008.

Natečaj ima poleg glavne teme Zemlja trpi, navadno še tri teme (pokrajina, narava in 
prosta).

Otvoritev krožne razstave Ekološka resnica 2013 
v Rotundi SNG Nova Gorica

Leto Ime razstave Rang razstave Datum Kraj
1969 Dia Primorska 1969 pokrajinska 19.6.1969 Nova Gorica
1970 Dia Primorska 1970 pokrajinska 12.12.1970 Nova Gorica

1. republiška razstava barvnih diapozitivov republiška 12.12.1970 Nova Gorica
1971 Dia Primorska 1971 pokrajinska 11.12.1971 Nova Gorica
1972 Dia Primorska 1972 pokrajinska 15.12.1972 Nova Gorica

2.  republiška razstava barvnih diapozitivov republiška 15.12.1972 Nova Gorica
1973 1 . medklubska razstava barvnih diapozitivov državna 14.12.1973 KD PDG
1974 Dia Primorska 1974 pokrajinska 28.11.1974 KD PDG

3. republiška razstava barvnih diapozitivov republiška 28.11.1974 KD PDG
1975 Dia Primorska 1975 - organizator Skupina 75 pokrajinska 26.2.1976 Gorica (IT)

1. medklubska razstava č/b fotografije državna 28.11.1975 Galerija Meblo
2. medklubska razstava barvnih diapozitivov državna 28.11.1975 KD PDG

1976 Dia Primorska 1976 pokrajinska 22.10.1976 KD PDG
4. republiška razstava barvnih diapozitivov republiška 22.10.1976 KD PDG

NATEČAJI V ORGANIZACIJI FOTO KLUBA NOVA GORICA

Otvoritev razstave DIA Primorska 2017 ob  
70 letnici Nove Gorice v avli MONG

Leto Ime razstave Rang razstave Datum Kraj
1977 Dia Primorska 1977 pokrajinska 20.5.1977 KD PDG

2. razstava č/b fotografije državna 20.5.1977 Galerija Meblo
3. razstava barvnih diapozitivov državna 20.5.1977 KD PDG
Razstava mladinske č/b fotografije državna 13.5.1977 OŠ Solkan
Gorica in Nova Gorica - Podobe dveh mest pokrajinska 3.12.1977 Avditorij Gorica (Italija)

1978 Dia Primorska 1978 pokrajinska 16.5.1978 KD PDG
5. republiška razstava barvnih diapozitivov republiška 16.5.1978 KD PDG

1979 Dia Primorska 1979 pokrajinska 11.5.1979 KD PDG
3. razstava č/b fotografije državna 11.5.1979 Galerija Meblo
4. razstava barvnih diapozitivov državna 11.5.1979 KD PDG

1980 Dia Primorska 1980 pokrajinska 28.5.1980 MDKD NG
6. republiška razstava barvnih diapozitivov republiška 28.5.1980 MDKD NG

1981 Dia Primorska 1981 pokrajinska 17.4.1981 MDKD NG
4. medklubska razstava č/b fotografije državna 17.4.1981 Galerija Meblo
5. medklubska razstava barvnih diapozitivov državna 17.4.1981 MDKD NG

1982 Dia Primorska 1982 pokrajinska 7.5.1982 MDKD NG
8. republiška razstava barvnih diapozitivov republiška 7.5.1982 MDKD NG
23. republiška razstava fotografije republiška 7.5.1982 OŠ Solkan

1983 Dia Primorska 1983 pokrajinska 3.6.1983 MDKD NG
5. razstava fotografije državna 3.6.1983 Galerija Meblo
6. razstava barvnih diapozitivov državna 3.6.1983 MDKD NG

1984 Dia Primorska 1984 pokrajinska 1.6.1984 MDKD NG
10. republiška razstava barvnih diapozitivov republiška 1.6.1984 MDKD NG

1985 Dia Primorska 1985 pokrajinska 14.6.1985 MDKD NG
6. razstava fotografije republiška 14.6.1985 KS Nova Gorica
7. razstava barvnih diapozitivov republiška 14.6.1985 MDKD NG

1986 Dia Primorska 1986 pokrajinska 13.6.1986 MDKD NG
12. republiška razstava barvnih diapozitivov republiška 13.6.1986 MDKD NG

1987 Dia Primorska 1987 pokrajinska 12.6.1987 MDKD NG
7. razstava fotografije državna 12.6.1987 OŠ Solkan
8. razstava barvnih diapozitivov državna 12.6.1987 MDKD NG

1988 Dia Primorska 1988 pokrajinska 10.6.1988 MDKD NG
14. republiška razstava barvnih diapozitivov republiška 10.6.1988 MDKD NG
27. republiška razstava fotografije republiška 10.6.1988 OŠ Solkan

1989 Dia Primorska 1989 pokrajinska 2.6.1989 MDKD NG
8. razstava fotografije državna 2.6.1989 OŠ Solkan
9. razstava barvnih diapozitivov državna 2.6.1989 MDKD NG
Kras, Mediteran, Sonce, Kamen, Umetnik v ateljeju državna 24.2.1989 Galerija Bažato

1990 Dia Primorska 1990 pokrajinska 8.6.1990 KD NG
16. republiška razstava barvnih diapozitivov republiška 8.6.1990 KD NG
29. republiška razstava fotografije republiška 8.6.1990 OŠ Solkan

1991 Dia Primorska 1991 pokrajinska 31.5.1991 KD NG
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Leto Ime razstave Rang razstave Datum Kraj
1991 9. razstava fotografije državna 31.5.1991 OŠ Solkan

10. razstava barvnih diapozitivov državna 31.5.1991 KD NG
1992 Dia Primorska 1992 pokrajinska 5.6.1992 Zavarovalnica Triglav

18. SLO razstava barvnih diapozitivov državna 5.6.1992 Zavarovalnica Triglav
30. SLO razstava fotografije državna 5.6.1992 OŠ Solkan

1993 Dia Primorska 1993 pokrajinska 4.6.1993 KD NG
Državna kolekcija fotografij državna 4.6.1993 OŠ Solkan

1994 Dia Primorska 1994 pokrajinska 3.6.1994 KD NG
20. SLO razstava barvnih diapozitivov državna 3.6.1994 KD NG

1995 Dia Primorska 1995 pokrajinska 2.6.1995 KD NG
33. SLO razstava fotografije državna 2.6.1995 OŠ Solkan

1996 Dia Primorska 1996 pokrajinska 6.6.1996 KD NG
22. SLO razstava barvnih diapozitivov državna 6.6.1996 KD NG

1997 Dia Primorska 1997 pokrajinska 6.6.1997 KD NG
35. SLO razstava fotografij državna 6.6.1997 OŠ Solkan

1998 Dia Primorska 1998 pokrajinska 13.11.1998 KD NG
1. razstava barvnih diapozitivov KRUH pokrajinska 13.11.1998 KD NG

1999 Dia Primorska 1999 pokrajinska 19.11.1999 OŠ Solkan
1. primorska fotografija '99 pokrajinska 19.11.1999 OŠ Solkan

2000 Dia Primorska 2000 pokrajinska 24.11.2000 OŠ Solkan
1. razstava fotografij VODA državna 24.11.2000 OŠ Solkan
1. Inter Foto Net 2000 - PROSTO FZS 59/2000 - državna 5.5.2000 SPLET
1. Inter Foto Net 2000 - ČLOVEK FZS 60/2000 - državna 1.7.2000 SPLET
1. Inter Foto Net 2000 - SVET ŽIVALI FZS 61/2000 - državna 1.10.2000 SPLET
1. Inter Foto Net 2000 - MAKRO FZS 62/2000 - državna 1.12.2000 SPLET

2001 Dia Primorska 2001 pokrajinska 30.11.2001 OŠ Solkan
2. razstava fotografij VODA državna 30.11.2001 OŠ Solkan

2002 Dia Primorska 2002 pokrajinska 15.11.2002 OŠ Solkan
Razstava fotografij ČLOVEK državna 15.11.2002 OŠ Solkan

2003 Dia Primorska 2003 FZS 10/2003 - pokrajinska 14.11.2003 OŠ Solkan
41. SLO pregledna razstava fotografije FZS 09/2003 - pregledna 14.11.2003 OŠ Solkan

2004 Dia Primorska 2004 FZS 11/2004 - pokrajinska 19.11.2004 OŠ Solkan
Fotografija 2004 FZS 12/2004 - državna 19.11.2004 OŠ Solkan

2005 Dia Primorska 2005 FZS 11/2005 - pokrajinska 21.10.2005 OŠ Solkan
Fotografija 2005 FZS 05/2005 - državna 21.10.2005 OŠ Solkan

2006 Dia Primorska 2006 FZS 13/2006 - pokrajinska 27.10.2006 OŠ Solkan
Fotografija 2006 FZS 12/2006 - državna 27.10.2006 OŠ Solkan

2007 Dia Primorska 2007 FZS 12/2007 - pokrajinska 30.11.2007 OŠ Solkan
Fotografija 2007 FZS 13/2007 - državna 30.11.2007 OŠ Solkan

2008 Dia Primorska 2008 FZS 26/2008 - pokrajinska 28.11.2008 OŠ Solkan
Fotografija 2008 FZS 25/2009 - državna 28.11.2008 OŠ Solkan

2009 Dia Primorska 2009 FZS 06/2009 - pokrajinska 27.11.2009 OŠ Solkan

Leto Ime razstave Rang razstave Datum Kraj
2009 45. SLO pregledna razstava fotografij FZS 05/2009 - pregledna 27.11.2009 OŠ Solkan
2010 Dia Primorska 2010 FZS 14/2010 - pokrajinska 26.11.2010 OŠ Solkan

Fotografija 2010 FZS 13/2010  - državna 26.11.2010 OŠ Solkan
Iz moje doline - Ciril Kosmač 100-letnica rojstva FZS  07/2010 - pokrajinska 10.9.2010 Tolminski muzej

2011 Dia Primorska 2011 FZS 11/2011 - pokrajinska 25.11.2011 OŠ Solkan
Razstava fotografij 2011 FZS 12/2011 - državna 25.11.2011 OŠ Solkan
UTRINKI 2011 FZS 10/2011 - državna 5.8.2011 Grad Kromberk

2012 Dia Primorska 2012 FZS 08/2012 - pokrajinska 23.11.2012 OŠ Solkan
Razstava fotografij 2012 FZS 09/2012 - državna 23.11.2012 OŠ Solkan

2013 Dia Primorska 2013 FZS 06/2013 - pokrajinska 11.10.2013 OŠ Solkan
Razstava fotografij 2013 FZS 05/2013 - državna 11.10.2013 OŠ Solkan
1. ekološka resnica, Nova Gorica 2013 FIAP 2013/079- mednarodna 5.6.2013 Rotunda SNG

2014 Dia Primorska 2014 FZS  06/2014 - državna 17.10.2014 OŠ Solkan
47. SLO pregledna razstava fotografij FZS 05/2014 - pregledna 17.10.2014 OŠ Solkan
2. ekološka resnica Nova Gorica 2014 FIAP 2014/106- mednarodna 5.6.2014 Rotunda SNG

2015 Dia Primorska 2015 FZS 06/2015 - državna 23.10.2015 OŠ Solkan
Fotografija 2015 FZS 07/2015 - državna 23.10.2015 OŠ Solkan
3. ekološka resnica Nova Gorica 2015 FIAP 2015/160 - mednarodna 19.6.2015 Rotunda SNG
METALDAYS 2014 mednarodna 19.7.2015 Tolminski muzej

2016 Dia Primorska 2016 državna 21.10.2016 OŠ Solkan
Fotografija 2016 FZS 04/2015 - državna 21.10.2016 OŠ Solkan
4. ekološka resnica Nova Gorica 2016 FIAP 2016/198- mednarodna 21.6.2016 Avla MONG

2017 Dia Primorska 2017 državna 21.10.2017 OŠ Solkan
48. SLO pregledna razstava fotografije FZS 07/2017 21.10.2017 OŠ Solkan
5. ekološka resnica Nova Gorica 2017 FIAP 2017/236- mednarodna 23.6.2017 Avla MONG

2018 Dia Primorska 2018 FZS 09/2018 - državna 26.10.2018 OŠ Solkan
49. SLO pregledna razstava fotografije FZS 07/2018 - pregledna 26.10.2018 OŠ Solkan
Mladi slovenski fotografi se predstavijo 2018 FZS 08/2018 - pregledna 26.10.2018 KD NG
6. ekološka resnica Nova Gorica 2018 FIAP 2018/284 - mednarodna 12.7.2018 Avla MONG
Moja občina, moj pogled občina Renče-Vogrsko pokrajinska 22.9.2018 Občina Renče-Vogrsko
GoraRocka 2018 državna 16.6.2018 Tolminski muzej

Legenda:

Rang razstave 
•	 do leta 1991: republiška pomeni slovenska, državna pomeni jugoslovanska
•	 po letu 1991: državna pomeni slovenska

KD PDG - Komorna dvorana Primorskega dramskega gledališča Nova Gorica 
MDKD NG - Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica 
KD NG - Kulturni dom Nova Gorica 
Rutunda SNG - Rutunda Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica 
Avla MONG - Avla Mestne občine Nova Gorica
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Ko omenjamo dejavnost Foto kluba Nova Gorica, ne smemo pozabljati na njegove 
člane, ki so stalno sodelovali na domačih in mednarodnih fotografskih natečajih, 
na katerih so redno posegali po nagradah, kar je klubu prineslo tudi vidna mesta v 
vsakoletnem tekmovanju za najuspešnejšo fotografsko organizacijo v Jugoslaviji in 
danes v Sloveniji.

Uvrstitve kluba od leta 1969 do osamosvojitve 
(FKZS pomeni Foto kino zveza Slovenije, FZJ pomeni Foto zveza Jugoslavije):

1969 – med 10. najboljših klubov v Republiki Sloveniji (tretji) 

1970 – 3. mesto med klubi v FKZS

1971 – 3. mesto med klubi v FKZS

1972 – 3. mesto med klubi v FKZS

1973 – 4. mesto med klubi v FKZS

1973 – 5. mesto med klubi v FZJ

1974 – 3. mesto med klubi v FKZS

1975 – 4. mesto med klubi v FKZS

1976 – 4. mesto med klubi v FKZS

1976 – 4. mesto med klubi v FZJ

1977 – 2. mesto med klubi v FKZS

1977 – 6. mesto med klubi v FZJ 

1978 – 3. mesto med klubi v FKZS

1978 – 5. mesto med klubi v FZJ

1979 – 4. mesto med klubi v FZJ

1980 – 3. mesto med klubi v FKZS

1981 – 5. mesto med klubi v FKZS

1981 – 12. mesto na pokalu Maršala Tita 

1982 – priznaje FKZS za izredno prizadevnost in    
              uspešno organizacijo razstav

1982 – 9. mesto med klubi v FZJ

1983 – 1. mesto na X. kupu jugoslovanske 
              fotografije

1984 – 3. mesto med klubi v FKZS 

1984 – 7. mesto med klubi v FZJ 

1985 – 2. mesto med klubi v FKZS

1986 – priznanje FKZS za izredno prizadevnost  
              in uspešno organizacijo razstave

Priznanje za uvrstitev med deset najboljših 
fotoklubov Slovenije v letu 1969

1. mesto na X. kupu jugoslovanske 
fotografije, 1983

USPEHI FOTO KLUBA NOVA GORICA

Diploma FZS za najuspešnejše 
društvo v letu 2013

Uvrstitve Foto kluba Nova Gorica v Sloveniji

1997 – 5. mesto v FZS 
2009 – 6. mesto v FZS 
2010 – 3. mesto v FZS
2011 – 3. mesto v FZS
2012 – 4. mesto v FZS
2013 – 1. mesto v FZS  
2014 – 5. mesto v FZS
2015 – 1. mesto v FZS
2016 – 2. mesto v FZS
2017 – 3. mesto v FZS

* za manjkajoča leta ni podatka

Priznanje Skupščine občine Nova 
Gorica za zasluge na fotografskem 
področju, 1979

1988 – 1. mesto med klubi v FKZS 

1988 – zlata plaketa Janeza Puharja za organizacijo razstav

1989 – priznanje Janeza Puharja za poseben doprinos pri organizaciji razstave Dnevi  
                 jugoslovanske fotografije 1989.
 
Druga odlikovanja

1979 – Skupščina občine Nova Gorica je klubu  
              za zasluge na fotografskem področju  
              podelila 9. septembra 1979 (ob  
              občinskem prazniku) občinsko priznanje. 

1983 – Foto kino klub Nova Gorica je za  
              posebne zasluge pri širjenju tehnične  
              kulture 29. novembra 1983 prejel  
              srebrno plaketo Borisa Kidriča. Nagrado  
              je podeljevala Konferenca Ljudske  
              tehnike – Zveze organizacij za tehnično  
              kulturo v Beogradu. 

1986 – Konferenca Ljudske tehnike Jugoslavije  
              je ob 40-letnici ustanovitve klubu leta             
              1986 podelila priznanje za dolgoletno  
              delo in prispevek k razvoju tehnične  
              kulture.



17

Častni člani

16

Rojen je bil 15. novembra 1925 v Sv. Filomeni 
pri Modriči v Bosni, kjer je služboval njegov oče. 
Prav zaradi očetove službe je v mladosti večkrat 
menjal kraj bivanja. Osnovno šolo je obiskoval v 
sosednji Gorici, gimnazijo pa v Gorici, Ljubljani 
in Novemu mestu, maturiral je v Beogradu. 
Po končani gimnaziji je v letu 1946 obiskoval 
Geodetsko vojaško akademijo v Beogradu. 
Po končanem šolanju je delal v Geografskem 
inštitutu Jugoslovanske ljudske armade v 
Beogradu.

S fotografijo se je srečal že v času šolanja na 
vojaški akademiji v Beogradu, pa tudi kasneje, 
ko je deloval v razmejitveni komisiji za mejo z 
Italijo. 

Svoje fotografsko znanje je izpopolnjeval v času 
službovanja v Splitu, med leti 1951 in 1956, 

kjer je bil dejaven član Fotokluba Split. Tam se je tudi začel udeleževati fotografskih 
natečajev in leta 1953 prejel svojo prvo nagrado – diplomo na III. republiški razstavi 
fotografije v Splitu.

Leta 1956 je bil službeno premeščen v Beograd, kjer je bil do leta 1959 član Fotokluba 
Beograd. Svoja fotografska dela je začel pošiljati tudi na mednarodne razstave.

Po predčasni upokojitvi se je leta 1959 vrnil domov v Novo Gorico. Tu je leta 1961 
skupaj z drugimi fotografskimi navdušenci ustanovil Foto klub Elektra, katerega prvi 
predsednik je bil. Vendar je delo tega kluba po nekaj letih zamrlo. Toda Peganova 
želja po druženju z drugimi fotografskimi somišljeniki je pripeljala do ustanovitve 
Foto kino kluba Nova Gorica. S formalnimi sestanki so začeli v letu 1968, v tem letu 
so tudi organizirali prvi klubski natečaj barvnih diapozitivov z imenom Pomlad 68 – I. 
primorska razstava diapozitivov. Naslednje leto so sklicali ustanovni občni zbor in klub 
tudi uradno registrirali. Milenko Pegan je postal prvi predsednik tega kluba.

V letu 1969 je postal član Izvršnega odbora Foto kino zveze Slovenije.

Na osnovi uspehov na fotografskih natečajih mu je leta 1975 Fotografska zveza 
Jugoslavije podelila naziv mojster fotografije FZJ, v istem letu je dobil še naziv 
Mednarodne zveze za fotografsko umetnost EFIAP.

Bil je med ustanovitelji prvega zamejskega foto kluba Skupina 75 in pobudnik pri 
ustanovitvi foto sekcije v Tolminu. Vodil je številne foto krožke po novogoriških 
osnovnih in srednjih šolah.

MILENKO PEGAN (1925–2005), MF FZJ, EFIAP 

Naziv častni član kluba potrjuje občni zbor tistim, ki pomembno prispevajo k 
prepoznavnosti in delovanju kluba. Prvi častni član je postal Milenko Pegan, ostala 
dva pa sta še Marko Mladovan, st. in Rafael Podobnik.

ČASTNI ČLANI FOTO KLUBA NOVA GORICA Udeleževal se je fotografskih natečajev na vseh kontinentih. Bil je član številnih 
domačih in mednarodnih žirij. V svoji bogati fotografski karieri je sodeloval na skoraj 
500 mednarodnih razstavah in na njih prejel več kot 120 nagrad in priznanj.

Prejel je tudi številna republiška in državna odlikovanja:
1965 – bronasto plaketo Borisa Kidriča – svet Ljudske tehnike – zveze za tehnično  
              kulturo Jugoslavije, 
1970 – diplomo za širjenje fotografije na Goriškem, 
1974 – srebrno plaketo Borisa Kidriča – svet Ljudske tehnike – zveze za tehnično  
              kulturo Jugoslavije, 
1976 – jugoslovansko odlikovanje Red dela s srebrnim vencem, 
1980 – zlato plaketo Borisa Kidriča – svet Ljudske tehnike – zveze za tehnično  
              kulturo Jugoslavije,  
1994 – nagrado Janeza Puharja.

Občni zbor Foto kluba Nova Gorica mu je 19. decembra 1975 podelil naziv častni član.

»Milenko Pegan je avtor z izrednim občutkom za kompozicijo, barvo in svetlobo, pa naj 
si gre za živo, neživo naravo ali človeka... Ni vsakomur dano svetlobo spremeniti v barve, 
barvo v svetlobo, navaden list grma v cvetočo rožo. To je dano le največjim umetnikom, 
kar Milenko Pegan prav gotovo je.« 

Nadja Bandelj Batistič, 17. julija 1989 ob Peganovi razstavi v Mariboru

Milenko Pegan - Skrb 
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Milenko Pegan - Poslednji dim Milenko Pegan - Mož s košem
(Vir fotografij: PANG 1061/Milenko Pegan, t.e. 17 in 23)  
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Rodil se je 14. oktobra 1936 na Ajševici pri Gorici, 
kjer je opravil osnovno šolo. Leta 1956 je zaključil 
gimnazijo v Novi Gorici, univerzo v Ljubljani pa leta 
1962. Po končanem študiju se je zaposlil v Novi 
Gorici.

Prvo srečanje s fotografijo je imel v gimnazijskih 
letih. V času študija v Ljubljani se je vključil v 
foto krožek v Akademskem kolegiju, kjer je svoje 
posnetke razvijal v klubski temnici. Tu je prvič 
razvijal tudi barvno fotografijo. Po srečanju z 
Milenkom Peganom, tedanjim predsednikom Foto 
kino kluba Nova Gorica, se je leta 1970 včlanil v 
klub in še istega leta sodeloval na 2. Dia Primorski.

Na več kot 180 razstavah v Sloveniji in v tujini je imel sprejetih nad 370 del in prejel 
več kot 40 nagrad in pohval. Za razstavljena dela je leta 1983 prejel naziv F1 FZS in leta 
1993 naziv Mednarodne zveze za fotografsko umetnost AFIAP. V letu 1974 se je uvrstil 
med 10 najboljših razstavljalcev v Sloveniji.

V foto klubu je skoraj 40 let opravljal različna administrativna dela in bil 9 let predsednik 
kluba. Leta 1982 je prejel srebrno plaketo Borisa Kidriča, konference Ljudske tehnike 
- zveze za tehnično kulturo Jugoslavije, leta 1989 priznanje Fotografske zveze 
Slovenije, leta 1994 Puharjevo nagrado in leta 2010 zahvalo Foto kluba Nova Gorica 
za dolgoletno delovanje in vodenje klubskih dejavnosti.

Občni zbor Foto kluba Nova Gorica mu je 15. oktobra 2018 podelil naziv častni član.

Marko Mladovan - Silva

MARKO MLADOVAN, F1 FZS, AFIAP 

Marko Mladovan - Odmor

Marko Mladovan - Kraševec
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Prvo fotografijo je razvil leta 1958 v 
fotografskem krožku idrijske gimnazije, ki 
ga je vodil rentgenski tehnik Vali Treven. V 
Foto klub Nova Gorica se je vpisal leta 1970 
in že tri leta kasneje imel prvič sprejete 
fotografije na razstavi pod pokroviteljstvom 
Mednarodne zveze za fotografsko umetnost 
(FIAP). Na podlagi fotografskih dosežkov 
mu je Foto zveza Jugoslavije (FZJ) leta 1989 
podelila naziv Mojster fotografije, leta 1997 je 
pridobil naslov Odlični razstavljalec Podoba 
brez meja (ED ISF), leta 2017 pa odlikovanje 
Diamantni odličnik prve stopnje FIAP. Občina 
Nova Gorica mu je leta 1993 za zasluge na 

fotografskem področju podelila nagrado Franceta Bevka, Foto klub Nova Gorica leta 
2013 zlato plaketo, FZS leta 2014 nagrado Janeza Puharja, Goriški muzej pa ga je leta 
2002 na Gradu Kromberk počastil z veliko retrospektivno razstavo Sevanje duhovnosti.

V Foto klubu Nova Gorica je bil večkrat predsednik. Ob osamosvojitvi Slovenije je 
Foto kino zvezo Slovenije preoblikoval v Fotografsko zvezo Slovenije (FZS), bil njen 
predsednik v letih 1991-1996 in jo leta 1993 polnopravno včlanil v Mednarodno zvezo 
za fotografsko umetnost (FIAP). Bil je dolgoletni mentor novogoriškega in zamejskega 
fotokluba Skupina 75. 

Na Primorskem skorajda ni fotografa, kateremu ne bi prispeval besedila v katalog 
ali vsaj predstavitveni govor ob otvoritvi razstave. Njegova fotografska publicistika 
šteje preko 200 enot. V polemikah z likovnimi kritiki dokazuje, da je fotografija lahko 
umetnost, da ne moremo ocenjevati vse zvrsti fotografije z istimi merili, da čistunstvo 
v nekaterih zvrsteh fotografije duši ustvarjalnost, da je barvna fotografija dragocena 
možnost, da se razumske ocene preveč razhajajo ter da je v izrazni fotografiji 
najvažnejše in hkrati najbolj zapostavljeno merilo umetniška moč posnetka.

Poleg kritiškega in mentorskega dela v Foto klubu Nova Gorica je z letom 2018 že 
17 let umetniški vodja Fotografske skupine Tretja moč Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Nova Gorica in 10 let mentor Fotografske skupine Planinskega društva 
Tolmin.

Na razstavah pod pokroviteljstvom Mednarodne zveze za fotografsko umetnost 
(FIAP) ima več kot 2200 sprejetih del, prejel je preko 240 priznanj in postavil preko 
115 osebnih razstav.

Občni zbor Foto kluba Nova Gorica mu je 15. oktobra 2018 podelil naziv častni član.

RAFAEL PODOBNIK, MF FZJ, EFIAP/d1, ESFIAP, ED ISF

Rafael Podobnik - Boljša paša (1984)

Rafael Podobnik - Polnjenje jaška (1987)



24 25

Kar nekaj let od ustanovitve Foto kino klub Nova Gorica ni 
imel svojega znaka oz. plakete. Šele na občnem zboru 13. 
marca 1975 so si postavili za cilj, da razpišejo natečaj za znak 
in ga izberejo do maja istega leta. Vendar tudi maja še ni bil 
izbran, so pa dobili par osnutkov in enega, ki ga je predlagal 
član kluba ing. arh. Bogdan Mikuž, so tudi uporabili v kata-
logu za Razstavo fotografije Nova Gorica 1977 in potem še 
naslednje leto ob 10-letnici kluba.

Na občnem zboru 14. septembra 1978 je bil postavljen nov 
rok za izbiro znaka, vendar ta ni bil izbran vse do leta 1983, ko 
so na občnem zboru potrdili osnutek, ki ga je predlagal Janez 
Miljkovič iz Ljubljane. V obrazložitvi znaka je napisano, da 
stilizirano prikazuje rast (vrtnica – tudi simbol Nove Gorice) 
in fotografijo (zaslonka). 

Po tem osnutku je bil izdelan logotip in velike plakete ter 
male plakete, ki so jih podeljevali kot nagrade na vsakoletnih 
fotografskih natečajih, ki jih je organiziral klub. 

 

Ob 15-letnici kluba (1983) je Izvršni odbor sklenil, da podeli velike plakete kluba petim 
dotedanjim predsednikom: Milenku Peganu, Marku Mladovanu, Rafaelu Podobniku, 
Dušanu Miški in Ivanu Lipovcu ter Alenki Saksida, tajnici Zveze kulturnih organizacij 
Nova Gorica, ki je pomagala pri ustanovitvi in delovanju kluba. Veliko plaketo je prejela 
tudi Zveza kulturnih organizacij Nova Gorica za dolgoletno dobro sodelovanje. 

Komplet malih plaket: zlata, srebrna in bronasta

Osnutek znaka, avtor 
ing. arh. Bogdan Mikuž

Osnutek znaka, avtor 
Janez Miljkovič

ZNAKI IN PLAKETE KLUBA

Grafika Pavla Medveščka »Fosilna oblika«

V letu 1984 je bila velika plaketa podeljena Kulturni skupnosti Nova Gorica in njenemu 
tajniku Ivanu Mignozziju ter Galeriji Osnovne šole Solkan.

Novi znak Foto kino kluba Nova Gorica je 
bil prvič uporabljen na naslovnici kataloga 
Razstave fotografije Nova Gorica 1983.

Ta znak se je uporabljal vse do leta 1997, 
ko je bilo na izrednem občnem zboru 22. 
septembra 1997 odločeno, da se iz imena 
odstrani beseda »kino«, saj v klubu filmska 
dejavnost ni bila več prisotna. Od takrat se 
klub imenuje Foto klub Nova Gorica. 

Ob tej priložnosti je bil tudi ustrezno popravljen napis na logotipu kluba.  
Začel se je uporabljati v vseh uradnih dokumentih in izdanih publikacijah kluba.

Ko so stare zaloge malih plaket, ki so se podeljevale kot nagrade za najbolje uvrščene 
avtorje na natečajih v organizaciji Foto kluba Nova Gorica pošle, je vodstvo kluba pri 
slikarju Pavlu Medveščku naročilo 120 grafik, ki so služile kot nagrade na natečajih 
kluba vse do leta 2010, ko je tudi njihova zaloga pošla. 

Naslednja leta so bile nagrajencem podeljene medalje Fotografske zveze Slovenije.  

Prvi uradni logotip Foto 
kluba Nova Gorica

Naslovnica kataloga Razstave fotografije 
Nova Gorica 1983
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V letu 2016 je član kluba, oblikovalec Rajko Žbogar, za potrebe natečajev izdelal 
plakete Boginja fotografije, ki so bile istega leta tudi prvič podeljene. Enako je bilo tudi 
v letu 2017. Letos je bila podeljena samo ena plaketa, in sicer skupnemu zmagovalcu 
49. Dia Primorske. 

Oblikovalec Rajko Žbogar je o Boginji fotografije takole zapisal:

Do nedavnega smo si slike iz zgodb preteklih tisočletij predstavljali le v naših glavah in 
jih glede na povedano ali prebrano zarisali vsak zase. S čudežno napravico pa lahko 
danes čas ustavimo v sliki in ga ohranimo za večnost. Da bi zanamcem pustili sled sebe 
in trenutke sveta, ki nas obdajajo, nas žene neustavljiva želja po potovanju na najvišje 
vrhove in oddaljene dežele, podati se v globine morja in širjave vesolja, prehiteti čas in 
ujeti stoletja, zajeti teater življenja od rojstva do smrti, ustvarjati, načrtovati in hkrati 
zaznavati neverjetna naključja lepote in groze, barv in teme.  

Ko se steklena balerina zavrti, skozi krilato zaslonko posrka vase svetlobo. Ustvari mozaik 
ujetih trenutkov in ohrani neponovljiv dogodek za vekomaj. 

Ob 50-letnici so se člani kluba odločili, da se izdela nov logotip Foto kluba Nova 
Gorica. To nalogo je zopet prevzel član kluba Rajko Žbogar. Pomensko se nov logotip 
ne oddaljuje od prvotnega, ostaja rdeča goriška vrtnica, njeni cvetni listi se v sosledju 
spremenijo v črno fotografsko zaslonko. 

Plakete Boginja fotografije, avtor Rajko Žbogar

Ime  in priimek Naziv FZS Naziv FIAP
† Marjan Bažato MF FZS AFIAP
Mirko Bijuklič MF FZS EFIAP
Bruno Bizjak MF FZS AFIAP
Suzana Čotar KMF FZS AFIAP
Boris Godnič MF FZS EFIAP
Tanja Gorjan KMF FZS
Marjan Humar MF FZS AFIAP
Simon Kovačič KMF FZS AFIAP
Bogdan Kralj KMF FZS AFIAP
Jure Kuštrin KMF FZS
† Vilijem Lango KMF FZS
David Lavrenčič KMF FZS
Janko Lipovšek KMF FZS
Ivan Maffi KMF FZS EFIAP
Mojmir Maraž KMF FZS
Dušan Gorast Miška MF FZS EFIAP
Marko Mladovan KMF FZS
Neva Močnik KMF FZS
Jani Novak MF FZS EFIAP/g
† Milenko Pegan MF FZJ EFIAP
Rafael Podobnik MF FZJ ESFIAP, EFIAP/d1
Damijan Sedevčič MF FZS
Simon Strnad MF FZS AFIAP
Zdenka Šfiligoj KMF FZS
Elica Tavčar MF FZS AFIAP

MOJSTRI in KANDIDATI ZA MOJSTRA FOTOGRAFIJE

VODSTVO KLUBA V LETU 2018  

Izvršni odbor:

Predsednik: Simon Kovačič
Podpredsednik: Vasja Leban
Tajnik: Zdenka Šfiligoj
Blagajnik: Darja Peršič
Člani: Tanja Gorjan, Igor Maurič, Marko Mladovan

Nadzorni odbor: Janko Lipovšek (predsednik), David Lavrenčič, Katuša Vuga Margon

Disciplinswka komisija: Boris Macarol (predsednik), Leon Canzzuti, Stanislav Mihalj

Umetniški svet: Dušan Miška (predsednik), Mirko Bijuklič, Boris Godnič

v 50 letnem delovanju Foto kluba Nova Gorica
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FOTOGRAFSKI IZLETI IN DRUŽENJA

Bolgarija, 201040. Dia Primorska, 2009

Novoletno srečanje, 2017

Toskana (Italija), 2015

Benetke (Italija), 2015Benetke (Italija), 2015

Cerkniško jezero, 2017

Castelluccio (Italija), 2015

Ime  člana Fotografski naziv FZS Drugi fotografski nazivi
Franc Anderlič F1 FZS
Mirko Bijuklič MF FZS EFIAP
Matej Bole 
Anton Boltar F2 FZS
Leon Canzutti F2 FZS
Žiga Češnovar F3 FZS
Suzana Čotar KMF FZS AFIAP
Boris Godnič MF FZS EFIAP
Tanja Gorjan KMF FZS
Marjan Humar MF FZS AFIAP
Doris Jug Cigoj  F1 FZS
Simon Kovačič KMF FZS AFIAP
Bogdan Kralj KMF FZS AFIAP
Valter Kranjc F1 FZS
Jana Kruh 
Jure Kuštrin KMF FZS
David Lavrenčič KMF FZS
Vasja Leban F1 FZS
Tomaž Lipicer 
Janko Lipovšek KMF FZS
Boris Macarol F2 FZS
Ivan Maffi KMF FZS EFIAP
Katuša Margon Vuga F2 FZS
Jakob Marušič F3 FZS
Igor Maurič F1 FZS
Stanislav Mihalj 
Mitja Mikuž
Dušan Miška MF FZS EFIAP
Marko Mladovan KMF FZS
Marko Mladovan, st. F1 FZS AFIAP
Jani Novak MF FZS EFIAP/g
Aleksander Oblak F1 FZS
Ladislav Pavliha
Marina Pavlin F1 FZS
Valter Pavlin 
Darja Peršič F2 FZS
Rafael Podobnik MF FZS EFIAP/d1,  ESFIAP,  EDISF
Miloš Prinčič F1 FZS
Damijan Sedevčič MF FZS
Zdenka Šfiligoj KMF FZS
Elica Tavčar MF FZS AFIAP
Jadran Telarevič
Urban Vendramin 
Irena Vidmar 
Rajko Žbogar 

AKTUALNI ČLANI FOTO KLUBA NOVA GORICA 
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Fotografije članov Fotografije članov

Jure Kuštrin - Delavec ali gospod

Leon Canzutti - Vrata 02

Suzana Čotar - Nedokončane sanje

Igor Maurič - Markov trg
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Fotografije članov Fotografije članov

Mirko Bijuklič - Toskansko jutro

Elica Tavčar - Čarobnost jutra

Simon Kovačič - Caorle 83
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Fotografije članov Fotografije članov

Dušan Miška - Silhuete 1363k2

Marina Pavlin - Razcepljena osebnost

Rafael Podobnik - Tujca
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Fotografije članov Fotografije članov

Jani Novak - Nuna 0592Se

Zdenka Šfiligoj - Tanja

Urban Venrdamin - Wedding in Venice

Žiga Češnovar - Zatopljenost
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Fotografije članov Fotografije članov

Boris Godnič - Zimska grafika

David Lavrenčič - Zebra 1

Rajko Žbogar - Zadnje
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Fotografije članov Fotografije članov

Damijan Sedevčič -  Odmev

Miloš Prinčič - Beneška maska

Ivan Maffi - Benetke 2
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Fotografije članov Fotografije članov

Valter Kranjec - Kocka

Aleksander Oblak - Na palubi

Lado Pavliha - Tibet 1

Jadran Telarevič - Soška dolina
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Fotografije članov Fotografije članov

Darja Peršič - Izgubljena v vodi

Tanja Gorjan - Zamrznjena dežela ob reki Soči

Mitja Mikuž - Led 2
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Fotografije članov Fotografije članov

Marko Mladovan - Aaaaaa

Boris Macarol - Gora rocka 1

Janko Lipovšek - Zomby 1

Vasja Leban - Mikrokozmos 01
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Fotografije članov Fotografije članov

Katuša Margon Vuga - V soteski

Marjan Humar - V dolino

Bogdan Kralj - Veliki most

Doris Jug Cigoj - Meglice



Copyright © 2018 Foto klub Nova Gorica
Vse pravice pridržane. Vsako kopiranje ali reproduciranje kataloga brez predhodnega 
pisnega soglasja kluba ni dovoljeno.

FOTO KLUB NOVA GORICA 
p. p. 290 
5001 Nova Gorica 
e-naslov: fotoklub.ng@gmail.com 
spletna stran: www.fk-gorica.org 
fb: www.facebook.com/Fotoklub.novagorica

Plaketa Fotografske zveze Slovenije podeljena Foto klubu Nova Gorico ob 
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