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2. FOTOINFORMATOR

V Fotografskem društvu Radovljica smo pripravili društveno pregledno fotografsko razstavo za leto 2018. Člani, ki so poravnali članarino, so sodelovali 
v prosti temi. Sicer pa so bile letos na voljo tri izvedbene možnosti: fotografije na fotografskem papirju ter digitalne projekcijske fotografije v črno-beli in 
barvni tehniki. Sodelovalo je 18 fotografinj in fotografov v eni, dveh ali vseh treh kategorijah.

Izbor fotografij je potekal 22. novembra 2018 v pokritem atriju Radovljiške graščine in v prostorih pri Avguštinu na Linhartovem trgu. Žirant je bil priznan 
fotograf Simon Krejan, KMF FZS, AFIAP iz FD J. Puhar, Kranj.

Kulturni program ob odprtju letošnje društvene pregledne razstave v galeriji Pasaža v Radovljiški graščini so izvedli učenci Glasbene šole Radovljica. Poleg 
naših članov in prijateljev so se odprtja udeležili Igor Debevec, predsednik Fotografske zveze Slovenije, žirant Simon Krejan iz FD J. Puhar, Kranj, in gosta 
iz FK Tržič Stane Perko in Mark Per. Igor Debevec je orisal delo in sodelovanje s FZS in nas povabil k še večjemu sodelovanju. Simon Krejan je opisal našo 
društveno razstavo, jo odprl in nam zaželel veliko ustvarjalnosti. Sledila je podelitev nagrad in diplom v treh kategorijah v prosti temi, ki sta jo izvedla 
predsednica Vida Markovc in podpredsednik Jasim Suljanović. Sledilo je neformalno druženje ob zakuski.
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Interno glasilo Fotografskega društva Radovljica, december 2018, 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: 
Vida Markovc, Klementina Žemva in Tomaž Sedej.

Fotografija na naslovnici:: Jasim	Suljanović,	Prijatelja, 1. nagrada na društveni pregledni razstavi 2018.

Društvena pregledna fotografska razstava 2018  Vida Markovc

D I G I T A L N E  F O T O G R A F I J E  –  B A R V N E

Avtor Razstavljavski naslov Naslov fotografije Nagrade

	Jasim	Suljanović KMF, AFIAP VPREGA 1N

Drago Vogrinec F1 POT K SVETLOBI 2N
Jasminka	Pejić F SVOBODA GIBANJA 3N

Ljubo Kozic F3 V ELEMENTU D

Vida Markovc F1 SLAŠČIČARKA D

Simon Senica F2 NA MAKU D

Žarko	Petrovič F1, AFIAP KOLESARJENJE	V	DEŽJU D

Katja Vogrinec F3 V ZRAKU D

D I G I T A L N E  F O T O G R A F I J E  –  Č R N O - B E L E

Avtor Razstavljavski naslov Naslov fotografije Nagrade

	Jasim	Suljanović KMF, AFIAP PRIJATELJA 1N

Benjamin Vrankar F1 MINULI	ČASI	2 2N

Ljubo	Jančič F SLEDI 3N

Ljubo Kozic F3 RAZMIŠLJANJE D

Žarko	Petrovič F1, AFIAP EVFORIJA D

Janez Resman F1 PO STAREM D

Anica Šolar F2 ZASNEŽENO	JEZERO D

Drago Vogrinec F1 ZRCALO D

F O T O G R A F I J E  N A  F O T O G R A F S K E M  P A P I R J U

Avtor Razstavljavski naslov Naslov fotografije Nagrade

	Jasim	Suljanović KMF, AFIAP DIRIGENT 1N

Jakob Gnilšak MF, AFIAP SENCA V SNEGU 2N

Žarko	Petrovič F1, AFIAP IZ	OČI	V	OČI 3N

Vida Markovc F1 VRBE D

 Janez Resman F1 DRUŽICE D

Benjamin Vrankar F1 PLANETI D

Justin Zorko F1, AFIAP NAZAJ V PRETEKLOST D

Gostovanje FD Radovljica na razstavah v tujini    Vida Markovc

Gostovanje FD Radovljica na domačih razstavah    Vida Markovc

Fotografska razstava treh dežel (Koroške, Furlanije - Julijske krajine in Gorenjske) nosi sporočilo, da razstavljene 
fotografije prispevajo k medsebojnemu spoznavanju treh narodov na stičišču treh dežel. Letošnja razstava pod 
naslovom »Slike brez meja« je prikazovala habitat, rabo, običaje in folkloro.

S fotografijami sta se poleg organizatorja Združenja Roiano per Tutti, sekcije fotografov Meetingclic iz Trsta, 
predstavila še Fotografski klub Triestino iz Trsta in Fotografski klub »Zoom«, Pradamano Udine. Sodelovala pa sta 
tudi avstrijski Foto klub Blende 22 iz Feldkirchna in Fotografsko društvo Radovljica iz Slovenije. Slavnostno odprtje 
s kulturnim programom je bilo v soboto, 17. novembra 2018, v avli A.S.P. doma starostnikov A.S.P. – ITIS v Trstu. 
Razstava je trajala do 2. decembra 2018.

Vsaki dve leti si izmenjujemo fotografske razstave z avstrijskimi kolegi iz CDA Gradec. Tokrat so se predstavili z 
29 fotografijami, ki so bile razstavljene od 1. do 30. septembra v galeriji Pasaža v Radovljiški graščini. Člani FD 
Radovljica pa smo razstavljali pri njih v klubski galeriji na Klosterwiesgasse 35 v Gradcu od 11. septembra do 23. 
oktobra 2018. Sodelovalo je 15 članic in članov z 38 fotografijami velikega formata.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica je letos praznovala 
50. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti je zbornica v sodelovanju s 
Fotografskim društvom Radovljica pripravila razstavo 50 fotografij, ki 
prikazujejo obrtne dejavnosti na območju radovljiške zbornice. Razstava je 
bila na ogled v avli Občine Radovljica, v prostorih Občine Gorje, v Festivalni 
dvorani na Bledu in v Kulturnem domu J. Ažmana v Bohinjski Bistrici.

Na povabilo knjižnice A. T. Linharta v Radovljici pa je FD Radovljica 
pripravilo razstavo z naslovom “Od prve lopate do odprte knjige“. Na 
razstavi je 9 članic in članov s svojimi fotografijami predstavilo nastajanje 
in gradnjo nove stavbe knjižnice od arheoloških izkopavanj do slovesnega 
odprtja novih prostorov in prenosa zadnje knjige. Razstava je bila na 
ogled od 1. do 30. septembra 2018.

Foto: Marjan Resman

Foto: Vida Markovc

Foto: Marjan Resman

In memoriam  Vida Markovc

Adi Fink (1925–2018)
V letošnjem februarju nas je zapustil fotograf Adi Fink, častni član FD Radovljica, nekdanji predsednik (1956–1960 
in 1964–1967) in ob 70. jubileju društva prejemnik posebnega priznanja za organizacijo, vodenje in delo v našem 
društvu. Pozneje je postal član Fotografskega društva Jesenice, ki ga je imenovalo za častnega člana. V svoji 
dolgoletni fotografski dejavnosti je prejel več priznanj in plaket za sodelovanje na področju tehnične kulture. Prejel 
je plaketo Andreja Prešerna in Čufarjevo nagrado. S svojimi fotografijami je sodeloval na razstavah v nekdanji 
Jugoslaviji in v tujini. Pridobil je naziv kandidata mojstra fotografije pri FZS.

Njegov opus je bila popotniška in dokumentarna fotografija, zelo veliko je fotografiral po podjetjih, kot so Veriga 
Lesce, Elan Begunje, Kemična tovarna Podnart in druga, ter tihožitja in naravo. Poleg fotografije ga je zanimala 
tudi zgodovina, še posebno radovljiška.

      Ohranili ga bomo v spominu.
      Fotografsko društvo Radovljica



Jasim	Suljanović,	1.	nagrada				Vprega

Jasim	Suljanović,	1.	nagrada				Dirigent

Jakob Gnilšak, 2. nagrada    Senca v snegu

Benjamin Vrankar, 2. nagrada    Minuli časi

Anica Šolar, diploma    Zasneženo jezero

Drago Vugrinec, 2. nagrada    Pot k svetlobi Jasminka	Pejić,	3.	nagrada     Svoboda gibanja

Žarko	Petrovič,	3.	nagrada				Iz oči v oči

Ljubo	Jančič,	3.	nagrada				Sledi

Katja Vogrinec, diploma    V zraku Ljubo Kozic, diploma    V elementu

NAGRAJENE DIGITALNE FOTOGRAFIJE
NAGRAJENE FOTOGRAFIJE NA 

FOTOGRAFSKEM PAPIRJU  
NAGRAJENE	ČRNO-BELE 
DIGITALNE FOTOGRAFIJE
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Trst, tokrat malce drugače  Janez Resman

Tudi letos smo jo mahnili na fotografski izlet. To pot celo v inozemstvo, 
kar se je nekdaj tako imenitno slišalo. Tokrat v Trst, ki je bilo še pred 
manj kot stoletjem eno največjih slovenskih mest.

Ker smo po preverjenem Horacijevem napotku združili dulce et 
utile,  prijetno fotografsko potepanje z uradnim odprtjem razstave 
treh dežel v Trstu, smo bili letos še en mesec bolj pozni kot lani. Pa 
smo kljub temu ujeli lepo vreme, le burja, tista prava tržaška, se 
je tudi odločila, da bo nekoliko pometla obalo pred bližajočimi se 
prazniki, in to prav tiste dni. Naša prva postaja je bila cerkev v Grižah, 
mogočna betonska galeja na skalnem robu nad mestom. Sončni 
vzhod, ki si ga je vsaj vodstvo hudo želelo doživeti in fotografirati, 
smo zaradi cestnoprometnih predpisov in voznikovega (napačnega?) 
tolmačenja le-teh žal zamudili, ampak mi, tako rekoč klubska raja, 
smo bili prav tako “kontenti” z eno uro kasnejšim bujenjem in kavico 
na poti. Brez jutranje kave zdaj namreč ne znamo več živeti. Ne vem, 

kako je Kolumbu uspelo najti Ameriko brez “kofeta”! Veter nas pa je 
počakal in je vleklo res enkratno. Še kip pred vrati, tisti don Francesco 
Bonifacio v dva(inpol)kratni naravni velikosti je ves čas z roko držal 
klobuk na glavi, da mu ga burja ne bi odnesla tja na sredo zaliva. To 
bi bila lahko prava katastrofa! Naj se ugotovi, da je lan za klobuk (ali 
iz česa so že bili nekdaj klobuki) zrasel na hrvaških tleh, pa bodo 
bratje Hrvatje zdaj, ko smo vsi v Evropi, takoj zahtevali pol Tržaškega 
zaliva zase.

Razgled je krasen! Vam ga vsem, tudi nefotografom, toplo 
priporočam. Seveda je s primerno toplo kapo užitek še večji. Tudi 
notranjost je bila vsega šklocanja vredna in je masivnost še toliko 
bolj hvalevredna, ker je bila tako rekoč prazna. Italijani, sicer splošno 
znan katoliški narod, očitno ob sobotah dopoldne raje spijo, posebej 
če tako piha. No, ampak v notranjščini ni pihalo. Spodnja etaža je bila 
še celo ogrevana, a kaj, ko so bile ta lepe fotke spravljene v ta zgornji, 

le poiskati jih je bilo treba – in smo se korenito potrudili. Menda bo 
o tem kmalu tudi klubska razstava, tudi to vsem toplo priporočam. 
Za tiste bolj komodne pa je tudi na spletu nekaj stotin fotografij. 
Četudi z manj piksli so prav tako lepe in pa še nočne so zraven, ki jih 
mi iz deloma opravičljivega razloga nismo pričakali. Kar poglejte na 
Google pod geslo santuario Monte Grisa – in zraven so še članki iz 
lokalnega dnevnika Il Piccolo, v slovenščino prestavljeni s pomočjo 
spletnega prevajala, ki ima vsaj dve odliki, je namreč hitro in zastonj, 
le slovensko ne zna in prevajati tudi ne. Članki so, plaho rečeno, čudni 
– pa to ni zgolj posledica stoletnega fašističnega zatiranja naše 
materinščine – so pa taki, da se človek lahko hkrati nasmeji in zjoka. 

Druga postaja je bila dvesto metrov niže, tako rekoč na samem 
robu modrega Jadrana. Grad Miramar, kjer so svojčas naši avstrijski 
vladarji imeli obmorsko zatočišče. Danes, ko je mnogo bolj v modi 
Bruselj in združeno-razdružena Evropa, je sicer gradič dajal vtis 
rahle zanemarjenosti, ampak vetra pa ni bilo niti za pol kape, tako 
da smo se prijazno razlezli po balkonu in stopnicah na sončni 
strani ter se veselo martinčkali. Pri tem nas niso motili ne gradbeni 

delavci (grad pozimi prenavljajo, a so bile v soboto tam le ograje in 
ingresso vietato!) ne natakarji, saj so ti sezonci in pozimi “nestanejo 
kući”.

Zadnji del izleta pred odprtjem razstave pa sta bili prosti urici v 
pristanišču. Tudi ta del se je dal izkoristiti povsem neformalno in 
čisto drugače kot nekdaj, ko so v starih dobrih časih slovanske horde 
drle na Ponterosso po kavo in prašek, kavbojke in usnje – no, mi, ki 
smo bili že tedaj okoljsko ozaveščeni in lokalpatrioti, mi ne, mi smo 
skočili kar v Trbiž ali k Bradaču za mejo. Zdaj so te potrebe iz neznanih 
razlogov povsem odpadle in sva jo z ženo po kosilu mahnila na “en 
kafe” (kosilo pa je bilo po gorenjsko varčno v žepu) v lokal na koncu 
bližnjega pomola. Spet je žvižgal veter, a ker sva sedela v zavetrju, 
je bilo prijetno toplo, ob pesmi burje pa še mestnega trušča ni bilo 
slišati. Na drugi strani mize se je prijetno kodralo morje – skratka, 
neponovljivo. Kot bi dve uri skupaj jadral, pa to s suhimi nogami in 
tako rekoč zastonj – za ceno ene skodelice kave, ki jo Lahi še vedno 
znajo bolje pripraviti kot Nemci. Ti so preveč pridni in jo preveč 
pražijo, zato je grenka, ampak to je že druga štorija ...

 Proti gradu Miramar – fotografi, galebi in golobi v sožitju                                            Foto: Tomaž Sedej

 Don Francesco Bonifacio – ko burje pritisne                                                                  Foto: Janez Resman

 Cerkev v Grižah                                                                                           Foto: Drago Vogrinec  Opoldansko martinčkanje                                                                            Foto: Janez Resman

2 volilna občna zbora društva, 23. 2. in 9. 5. 2018.
1   gostovanje na fotografski razstavi treh dežel z odprtjem 17. 11. 

2018 v Trstu, Italija.
1  gostovanje s skupinsko razstavo članic in članov v galeriji CDA v 

Gradcu, Avstrija.
1  skupinska razstava članic Marec – mesec žensk 2018 v galeriji 

Pasaža.
1  skupinska razstava fotografskega izleta Škocjanski zatok in Koper 

2017.
1 skupinska razstava Casa de Kamna in FD Radovljica v galeriji Pasaža.
3  člani so imeli samostojne fotografske razstave v galeriji Pasaža.
3  zunanji razstavljavci so imeli samostojne fotografske razstave v 

galeriji Pasaža.
1 članica je imela samostojno razstavo v Domu dr. J. Benedika.

4 razstave so bile v Domu dr. J. Benedika.
2 razstavi smo imeli v novi knjižnici A. T. Linharta, Radovljica.
2  skupinski razstavi smo imeli v galeriji Avla Občine Radovljica: Dogodki 

v občini Radovljica in 50-letnica OOZ Radovljica.
4  razstavni prostori v Radovljici: Dom dr. J. Benedika, galerija Pasaža 

v Radovljiški graščini, hipermarket Spar in Kulturni dom Kropa.
2  fotografska natečaja – Dogodki v občini Radovljica 2017/9 v 

soorganizaciji z Občino Radovljica in pregledna društvena razstava 
2018.

8  sej IO Fotografskega društva Radovljica.
9   debatnih večerov v gostilni Avguštin s povprečno udeležbo 11,3 

člana.
29 prispevkov je bilo objavljenih na spletni strani društva.
36   članov je bilo na začetku leta, 31 članov je na koncu leta 2018.

Malo statistike Fotografskega društva Radovljica za leto 2018 Vida Markovc



Fotografski	natečaj	
Dogodki v občini Radovljica v letu 2017/9  Žarko Petrovič

Marjan Resman, 3. nagrada   Maski Vida Markovc, diploma   Srečanje v srednjeveški Radovljici

Povzetek iz zapisnika žiriranja digitalnih fotografij »Dogodki v občini 
Radovljica 2017/9« z dne 6. 2. 2018

TEMA (1): Dogodki v občini Radovljica v letu 2017 
Št. avtorjev: 15; št. prispelih fotografij: 281. Vsak avtor je lahko 
prispeval do največ 10 dogodkov in po 4 fotografije na temo. Izbranih 
je bilo 70 fotografij, od tega 42 za razstavo in digitalno prezentacijo 
ter še 28 samo za digitalno prezentacijo. Nagrajenci: 1N – Bor Rojnik, 
2N – Žarko Petrovič in 3N – Marjan Resman. Diplome: Janez Resman, 
Jasim Suljanović, Ljubo Kozic, Sandi Novak in Vida Markovc.

TEMA (2): Peračiški tuf v naravi in arhitekturi 
Št. avtorjev: 13; št. prispelih fotografij: 65. Vsak avtor je lahko 
prispeval do največ 6 fotografij na temo. Za razstavo in digitalno 
prezentacijo je bilo izbranih 8 fotografij ter samo za digitalno 
prezentacijo še 4. Nagrajenci: 1N – Janez Resman, 2N – Ljubo Jančič 
in 3N – Vida Markovc.

ŽIRANTI: Jani Novak, MF FZS, EFIAPg, FD Jesenice, Boštjan Lenac, 
Občina Radovljica, in Verena Štekar Vidic, Muzeji radovljiške občine.

KRAJ ŽIRIRANJA: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica. 
STOPNJA/RANG razstave: 6

Zaključni del fotografskega natečaja »Dogodki v občini Radovljica v 
letu 2017/9« v skupni organizaciji Fotografskega društva Radovljica 
in Občine Radovljica je bilo odprtje razstave, ki je potekalo v četrtek, 
15. 3. 2018.  Slavnostno podelitev nagrad s predhodnim pozdravnim 
nagovorom je izvedel župan Občine Radovljica, gospod Ciril Globočnik. 
Vsi nagrajenci so poleg priznanj prejelii tudi lepe knjižne nagrade – 
prvo-, drugo- in tretjenagrajeni pa še srebrnik, izdan ob 260-letnici 
rojstva A. T. Linharta. V zaključnem delu je bila prezentacija vseh 
sprejetih fotografij, ki si jo zainteresirani lahko ogledate tudi 
na YouTubu. H kakovostni tehnični izvedbi prezentacije je dodatno 
pripomogla posodobljena multimedijska oprema Občine Radovljica. 
In čisto za konec – kot vedno doslej, je Občina Radovljica tudi tokrat 
poskrbela za prijeten družaben zaključek.

Več si lahko ogledate na društveni spletni strani https://www.
fd-radovljica.si/2018/03/dogodki-v-obcini-radovljica-2017-9-
otvoritev/.

Bor Rojnik, 1. nagrada    AaaaaA Žarko	Petrovič,	2.	nagrada   Veterana


