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SVET SENČIL
 tende - markize

 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

SVET SENČIL
SVETOVANJE, IZDELOVANJE, 
MONTAŽA IN SERVIS

Že 17 let z vami!

SENČILA ASTERIKS d.o.o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem  

salonu.

 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net

 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Matjaž Klemenc

Fotografsko društvo Radov-
ljica je v sodelovanju z Obči-
no Radovljica izvedlo osmi 
natečaj za pregledno razsta-
vo fotografij o dogodkih v 
občini. Tokrat sta bili razpi-
sani dve temi: Dogodki v 
občini Radovljica ter Čebe-
larstvo in čebele v občini 
Radovljica v letu 2016.
Na natečaj se je prijavilo 14 
avtorjev s 408 fotografijami. 
Žirija v sestavi Jakob Gnil-
šak, Fotografsko društvo 
Radovljica, Gorazd Kavčič, 
fotoreporter Gorenjskega 
glasa, in Manca Šetina 
Miklič, Občina Radovljica, 
je izbrala 75 fotografij za 
digitalno prezentacijo, 50 
fotografij za razstavo in 
podelila šest nagrad ter pet 
diplom.
Komisija je prvo nagrado na 
temo Dogodki v občini 
Radovljica podelila Ljubu 
Kozicu za fotografijo z nas-
lovom Mlada obiskovalka s 
četrtka na Linhartovem 
trgu. Drugo nagrado je pre-
jel Erazem Dolžan za foto-
grafijo Pogumno naprej s 
pokala Koledniki v smučan-
ju po starem, tretjo pa Justin 
Zorko za fotografijo Gregor-
jevo v Kropi in Kamni Gori-
ci z metanja luči v vodo. 
Diplome so prejeli Vida 
Markovc za fotografijo 
Zanimivo z Dnevov evrop-
ske kulturne dediščine v 
Radovljiški graščini, Žarko 
Petrovič za fotografijo Čev-
lji naših pradedov s Kovaš-
kega šmarna, Janez Res-
man za fotografijo Peš v 
šolo z Dneva brez avtomo-
bila in Štefan Žemva za 
fotografijo Veseli december 
s praznične prireditve na 
Linhartovem trgu.
V kategoriji Čebelarstvo in 
čebele je prvo nagrado prejel 
Marjan Resman za fotogra-
fijo Nabiralka, drugo Štefan 
Žemva za fotografijo Vošče-
ni izdelki, tretjo pa Jasim 
Suljanović za fotografijo 
Matica in roj. Ljubo Jančič je 
v tej kategoriji prejel diplo-
mo za fotografijo Urna 
kazalca.
"Vesel sem, da je vedno več 
zanimanja za natečaj, vedno 
več je posameznikov z več 
poslanimi fotografijami," je 
vtise s tokratnega natečaja 
strnil Glasov fotoreporter 
Gorazd Kavčič, eden od čla-
nov žirije. "Nagrajena dela 
so bila letos zagotovo korak 
pred drugimi fotografijami. 
Glede na to, da so obvezna 
tema v občini Radovljica, se 
nekateri kadri iz prejšnjih 

let ponavljajo. Morda bi lah-
ko fotoklub organiziral kak-
šne reportažne delavnice na 
terenu, da bi sodelujoči na 
fotonatečaju lažje naredili 
korak naprej. Velikokrat se 
je zgodilo, da fotograf prika-
že nekoga recimo pri šport-
nih aktivnostih, kar je ime-
nitno, a ne ujame pravega 
trenutka in zato slika zbledi, 
sploh ne pritegne. Če avtor 
ujame pravi trenutek, je 
fotografija običajno takoj 
nagrajena. Poleg tega je 
malo fotografij, kje se avtor 
igra s tehniko, recimo spre-
minja čas posnetka. Pogre-
šam tudi fotografije, ki so 

nastale na dogodkih, pa teh 
dogodkov niti ni v prvem 
planu, kot recimo nagrajena 
fotografij, na kateri punčka 
sedi na tleh in z zaniman-
jem posluša oz. spremlja 
dogodek, po vrhu pa je avtor 
ujel tu še toplino barv, brez 
katerih fotografija ne bi bila 
to, kar je."
Kot še pravi Kavčič, so se 
avtorji, ki so se ukvarjali s 
čebelami, še posebej potru-
dili. "Dobro vemo, kako tež-
ko je ujeti čebelo z makro 
objektivom, da je ostra čebe-
la, in ne cvet v ozadju. Mor-
da se avtorji premalo odloča-
jo za drugačne vrste fotogra-

fij, na primer takšne, ki so 
povezane s čebelo oziroma 
medom, zaradi česar je bilo 
na natečaju polovico foto-
grafij čebel na cvetu, rožah 
in podobno. Vesel bi bil 
fotografij, kjer se izdeluje 
med oziroma kjer bi se videl 
celoten postopek – od čebele 
na cvetu do medu na mizi 
za zajtrk."
Nagrade in diplome so bile 
podeljene včeraj, ob odprtju 
razstave izbranih fotografij v 
Galeriji Avla Občine Radov-
ljica, ko je bila predvajana 
tudi digitalna prezentacija. 
Razstava bo na ogled do 11. 
aprila.

Čebelarstvo in dogodki 
v občini Radovljica
Tradicionalni kategoriji Dogodki v občini Radovljica se je tokrat na fotografskem natečaju pridružila 
še tema Čebelarstvo in čebele v občini Radovljica. Prvi mesti letos za Ljuba Kozica (kategorija 
dogodki) ter Marjana Resmana (kategorija: čebelarstvo in čebele). Fotografije so na ogled v avli 
Občine Radovljica.

Mlada obiskovalka s četrtka na Linhartovem trgu, avtor: Ljubo Kozic,  
1. nagrada v kategoriji Dogodki v občini Radovljica

Nabiralka, avtor: Marjan Resman, 1. nagrada v kategoriji Čebelarstvo in čebele

Marjana Ahačič

Ob slovenskem kulturnem 
prazniku je Območno vete-
ransko združenje Zgornja 
Gorenjska tudi letos pripra-
vilo pohod spomina in pri-
jateljstva. Na praznični dan 
so se iz Radovljice odpravili 
v Lesce in na Bled ter od 
tam v Vrbo. Pohodnike so 
pozdravili župani občin 
Radovljica, Bled in Žirovni-
ca, blejski župan je bil tudi 
eden izmed 285 udeležen-
cev letošnjega pohoda. Slav-
nostni govornik pri Prešer-
novem spomeniku na Ble-
du je bil predsednik Sloven-
skega protestantskega druš-
tva Primož Trubar magister 
Viktor Žakelj, ki je poudaril 
pomen Primoža Trubarja, 
kulture in kulturnikov sko-
zi čas in spregovoril o voja-
ških sposobnostih Sloven-
cev od puntov do obeh sve-
tovnih vojn in osamosvojit-

vene vojne za Slovenijo. Na 
Bledu so tudi letos, tako kot 
prejšnja leta, v kulturnem 
programu sodelovali učenci 
Osnovne šole Josipa Plem-
lja Bled pod mentorstvom 
Mete Pazlar in Veteranski 
pevski zbor pod vodstvom 
Franca Podjeda. Na pohodu 
veterani vedno položijo 
venec pri Prešernovem spo-
meniku na Bledu, na grobu 
Janeza Svetine (po njem se 
sedaj pohod tudi imenuje) 
in pri spomeniku v Vrbi. Na 
15 pohodih je doslej sodelo-
valo skupaj več kot 3600 
pohodnikov iz 32 območnih 
veteranskih združenj, Poli-
cijskega veteranskega druš-
tva Sever Gorenjska, iz sed-
mih častniških združenj in 
še iz petih drugih društev 
(upokojenci, planinci). Leta 
2003 sta bila na prvem 
pohodu 102 udeleženca, 
največ, 463, jih je bilo leta 
2011.

Pohod spomina  
in prijateljstva 
Radovljica–Vrba


