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Interno glasilo Fotografskega društva Radovljica, december 2019, cena še vedno 0,01 €. Naslov uredništva: Fotografsko društvo Radovljica, 
Gorenjska cesta 25. 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: Tomaž	Sedej,	Fotografski kolega

Selitev FDR v nove prostore na Gorenjsko cesto 25    Žarko Petrovič

Vurnikov fotografski natečaj    Vida Markovc

Leto 2019 je bilo zelo delavno in pestro    Vida Markovc

Večdesetletno »bivanje« Fotografskega društva Radovljica na Kopališki 
10 se je izteklo. Nekdanja stavba radovljiške ambulante, CSD in VVZ 
Radovljica ne ustreza več kriterijem sodobnega časa in se bo podrla. 
»Brezdomstvo«, ki nam je grozilo, smo ustrezno rešili. Hvala vsem 
zaslužnim za pomoč. Predvsem Občini Radovljica. Naše novo »bivališče« 
je v Šarčevi vili, na Gorenjski cesti 25.
Zadnjo fazo izselitve s stare lokacije smo izvedli 17. julija 2019. Fizično 
selitev s Kopališke ceste 10 na Gorenjsko ceste 25 smo v treh etapah 
opravili Jakob Gnilšak, Ljubo Kozic, Žarko Petrovič, Janez Resman, Marjan 
Resman in Tomaž Sedej. Levji delež v zvezi s spremembo naslova in 
opremo ter organizacijo novega prostora pa je nosila predsednica Vida  
Markovc. Pri urejanju arhivov ji je priskočila na pomoč še Anica Šolar.
Pri funkcionalni usposobitvi novih društvenih prostorov nas čaka še 
veliko dela, a upam, da nam bo tudi to čim prej uspelo.

Center arhitekture Slovenije in Krajevna skupnost Radovljica sta vse, ki imajo radi dobro 
fotografijo, povabila k sodelovanju na natečaju za fotografijo, povezano z življenjem in 
delom arhitekta Ivana Vurnika in njegove žene, slikarke in oblikovalke Helene Kottler Vurnik. 
Na natečaju so lahko sodelovali tako ljubiteljski kot poklicni fotografi, razen člani žirije, člani 
organizacijskega odbora natečaja in njihovi družinski člani.
Uradni začetek natečaja je bil 23. maja 2019 ob 20. uri, ko je fotograf in arhitekt Miran Kambič 
v dvorani Knjižnice A. T. Linharta v Radovljici pripravil predavanje z naslovom Arhitekturna 
fotografija. Nagrajenec v kategoriji osnovnošolcev je bil ZORAN SOKLIČ, nagrajenka v 
kategoriji srednješolcev PIKA POLONA HORVAT, nagrajenka v kategoriji odraslih pa ANA 
SKOBE. Žirijo so sestavljali Miran Kambič, arhitekt in fotograf, Jasim Suljanović, Fotografsko 
društvo Radovljica, Špela Kuhar, Center arhitekture Slovenije.

Skupaj z Občino Radovljica smo uspešno izvedli 10. jubilejni natečaj 
Dogodki 2018. Razstava je bila postavljena v galeriji Avla Občine 
Radovljica z otvoritvijo in kulturnim programom.
Po sušnem letu smo spet dobili občinsko denarno dotacijo za kulturno 
delovanje. Občina Radovljica je financirala obnovo razsvetljave v galeriji 
Pasaža, pri kateri so sodelovali naši člani.
Mestni muzej Radovljica je v svojih prostorih postavil fotografsko razstavo 
50 let OOZ Radovljica, ki prikazuje obrtnike, ki so jih posneli naši člani.
S Centrom arhitekture Slovenije iz Ljubljane smo sodelovali pri 
sorganizaciji ob Vurnikovih dnevih v Radovljici, in sicer pri predavanju, 
natečaju in razstavi v galeriji Pasaža.
Pridružili smo se srečanju gorenjskih fotografov na otvoritvi razstave v 
Kranjski hiši. Letošnja tema je bila portret v črno-beli tehniki. Razstava je 
krožila po vseh občinah, iz katerih so gorenjska društva in klubi. V galeriji 
Pasaža smo otvoritev razstave izvedli s kratkim kulturnim programom.

Udeležili smo se skupne razstave 4 čezmejnih dežel v Feldkirchnu  na 
avstrijskem Koroškem. Letos se je pridružil še hrvaški fotografski klub 
iz Krka.
Z Mestnim muzejem Radovljica smo ob Dnevih evropske kulturne 
dediščine pripravili fotografsko razstavo S fotoaparatom na kulturnih 
dogodkih, ki smo jo prenesli tudi v avlo Doma dr. J. Benedika 
Radovljica.
Tudi letos smo galerijo Pasaža odstopili Društvu ljubiteljev stare 
glasbe in pomagali pri postavitvi fotografske razstave ob 37. Festivalu  
Radovljica 2019.
Veliko skrbi in dela nam je prinesla selitev s Kopališke ceste 10 v prostore 
na Gorenjski cesti 25. Da smo sploh dobili nove prostore, smo morali vložiti 
prošnjo za status društva v javnem interesu na Ministrstvo za kulturo RS, 
ki je našo prošnjo potrdilo. Posebej se moramo zahvaliti članom, ki so 
pomagali pri selitvi.

Foto: Vida Markovc

Foto:	Žarko	Petrovič



V Fotografskem društvu Radovljica smo pripravili Društveno pregledno fotografsko razstavo za leto 2019. Letos je bila tema natečaja prosta, in sicer 
fotografije na fotografskem papirju v črno-beli in barvni tehniki. Sodelovalo je 14 fotografinj in fotografov v eni ali dveh tehnikah.
Izbor fotografij je potekal 25. novembra 2019 v sejni sobi na Gorenjski cesti 25 v Radovljici. Žirant je bil priznan fotograf Janez Kramar, MF FZS, EFIAP, 
PPSA iz FK Jesenice.
Slovesno odprtje letošnje društvene pregledne razstave je potekalo v naši fotografski galeriji Pasaža v Radovljiški graščini, na Linhartovem trgu v sredo, 
4. decembra 2019, ob 18. uri. V decembru je bil postavljen I. del razstave, in sicer barvne fotografije, II. del (črno-bele fotografije)  pa bo na ogled v januarju 
2020.
Kulturni program ob odprtju je izvedla učenka Glasbene šole Radovljica. Poleg naših članov in prijateljev so se otvoritvene slovesnosti udeležili Vitomir 
Pretnar iz Fotografske zveze Slovenije, žirant Janez Kramar iz FK Jesenice in gosta iz FD Tržič Stane Perko in Mark Per. Janez Kramar je opisal našo 
društveno razstavo in nam zaželel veliko ustvarjalnosti še naprej. Sledila je podelitev nagrad in diplom v prosti temi, najprej v barvni in nato še v črno-beli 
fotografiji, ki sta jo izvedla predsednica Vida Markovc in Jakob Gnilšak. Sledilo je neformalno druženje ob zakuski.
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Društvena pregledna fotografska razstava 2019  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

Žarko	Petrovič F1,	AFIAP LABODOV VZLET 1N

Drago Vogrinec F1 ZAMAH 2N
Tomaž	Sedej F FEBRUAR 3N
Anica Šolar F2 VAGABUND D

Janez Resman F1 SAVA D

Dušan	Barič F3 PRELUKNJANA	GORA	NA	
2600 n/m 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 DRUŽINA 1N

Tomaž	Sedej F1 KRONOMETER 2N

Jakob Gnilšak MF,	AFIAP MORSKA	KRAJINA 3N

Benjamin Vrankar F1 LIZBONA 6 D

Janez Resman F1 ME MATRAJO! D

Žarko	Petrovič F2 ZAPOSTAVLJENA D

STATISTIKA 
DRUŠTVENE PREGLEDNE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE 2019

Papirne fotografije 
barvne

Papirne fotografije 
črno-bele

Avtorji 12 12

Fotografije 65 66

Sprejetih 29 29

Sprejete	v	% 44,61% 43,93%

Nagrajenih 6 (3 nagrade, 3 diplome) 6 (3 nagrade, 3 diplome)

Izobešenih	v	galeriji 29 
1. – 31. decembra 2019

29 
1. – 31. januarja 2020

Foto: Marjan Resman

Foto: Marjan Resman

Foto:	Tomaž	Sedej



Žarko	Petrovič,	1.	nagrada				LABODOV VZLET

Drago Vugrinec, 2. nagrada    ZAMAH

Tomaž	Sedej,	3.	nagrada     FEBRUAR

Anica Šolar, diploma   VAGABUND Janez Resman, diploma    SAVA

NAGRAJENE BARVNE FOTOGRAFIJE
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Jasim	Suljanović,	1.	nagrada				DRUŽINA

Tomaž	Sedej,	2.	nagrada			KRONOMETER Jakob Gnilšak, 3. nagrada     MORSKA KRAJINA

Benjamin Vrankar, diploma   LIZBONA 6 Janez Resman, diploma    ME MATRAJO!

NAGRAJENE	ČRNO-BELE	FOTOGRAFIJE
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SKORAJ NA MANGART  Janez Resman

Imeniten potep s fotoaparatom v hribe! Še posebej, če se ob tem 
še obeta lepo vreme in nas greje zavest, da smo po predvidevanjih 
vremenarjev ujeli predzadnji lep dan indijanskega poletja, saj nas je 
kljub skoraj koncu vinotoka cel dan prijetno grelo. Navkreber je bila 
še majica odveč.  Pravzaprav ob startu zgodaj zjutraj še ni bila, vroče 
nam je postalo kasneje. 
Tokrat je bil naš cilj nič nižji kot Mangartsko sedlo in smo ga s 
primernim dizel prevozom in pripadajočim upokojenim voznikom 
tudi dosegli – super, vam rečem! No, ne super, dizel! Očitno imamo 
v svojih fotografskih vrstah nekaj navdušenih gornikov in eden teh 
nas je pregovoril za hribolazenje – tudi take s kitajskimi ali drugimi 
ustreznimi nadomestki za kolke. Zagotovil nam je namreč, da se do 
Sedla pod Mangartom da pripeljati in ko se potem človeku, v zadnjih 
dveh desetletjih nevajenemu hribov, preneha vrteti, lahko slika po 
mili volji in po lastni presoji.
Ampak lepo po vrsti! Sprva nas je nekoliko mučil časovni zamik, in 
tudi mraz je bilo in temno. Časovni zamik je strokovni izraz iz aviacije, 
pomeni pa, da človeka, ko se pripelje skoraj do konca Zgornjesavske 
doline, zaboli glava, ko se spomni, da ga kuhano kafe čaka doma na 
ta hitri plošči, ploščo pa je najbrž pozabil ugasniti. Edino zaspan ni 
kot v aviaciji, ampak nasprotno je v trenutku povsem buden, dokler 
ga ne potolaži žena, da jo je ugasnila ona. K sreči nam je kolega, ki ni 
šel z nami, priporočil, naj ne zamudimo Zelencev v zgodnji svetlobi. 
Saj smo, potem ko smo uspešno prikrmarili do parkirišča in zlezli 
iz toplega objema sedežev, godrnjali o mrazu in temi, a smo do 
samega izvira kar nekako utihnili – tam pa je šlo tako hitro, da eni 
še stojala nismo prav izvlekli, že so se Zelenci, dotlej blago temno 
rožnati, posvetili, rob jugovzhodnega obzorja je pordel, iznad vode 
so se počasi zdrenjale meglice in že nekaj posnetkov zatem so bili 
Zelenci zeleni kot mušnica in še bolj. Tako lepo, da človek za trenutek 
ali dva čisto pozabi na kafe.

Naše naslednje srečanje s časovnim zamikom je bilo že v Italiji, pri 
Belopeških jezerih. Le da ga tokrat nismo imeli mi, ampak sonce, ki 
se mu ni in ni dalo izza okoliških vrhov. Seveda, Simon je bil prejšnjič 
po tej poti sredi zlatega poletja in takrat je v naši deželi vse malo prej 
– tako sonce kot ura, včasih še kakšna davčna tajna! Ker sonca ni in 
ni hotelo biti, pa tudi kafeta ne, smo jo mahnili mimo naslednjega 
zapuščenega mejnega prehoda tja dol do Bovca, kjer pa je kafe bilo. 
Ti kraji so bili med obema vojnama pod Italijo in so prenašali fašistični 
teror in en kup njihovih lumparij – ampak kafe so jih pa naučili 
skuhati, ni kaj! Bo že držalo, da ima vsaka smola tudi kaj dobrega 
v sebi. Ko smo se tako korenito zbudili in ker je sonce že prijetno 
grelo in obsvetljevalo, smo se lotili naslednjega podviga – slapa 
Virje nad Bovcem. Po krajši krožni vožnji skozi severno Primorsko in 
daljši peš hoji v globel, razžarjeno od sonca, smo  ga našli, korenito 
pofotografirali in odhropli nazaj v breg (pravzaprav smo hropli le eni, 
drugi so tako rekoč odskakljali elegantno kot koze, ne zavedajoč se 
svoje prednosti in sreče!).



Popoldne pa nas je avtobus zapeljal še do Sedla pod Mangartom 
oziroma zaradi podora na cesto sto petdeset metrov niže do 
parkirišča pod kočo. Žal vam o prelepi poti ne morem dosti povedati, 
sem (skoraj) ves čas mižal! Nekako imam po takih cestah najbolj 
varen občutek, če sedim na sredini vozila in ne gledam preveč okrog 
sebe – če se prevrnemo, je človek bolj na sredini kasneje na vrsti. No, 
ampak se nismo, hvala bogu in vozniku tudi! Tako eni nismo dosegli 
zmagovite točke dva tisoč petinpetdeset metrov nadmorske višine, 
čeprav morja tam ni bilo videti. Lahko mi verjamete na besedo! 
Ampak lepo je bilo pa kot pes in razgled kot za dva psa ter na soncu 

toplo, čeprav je včasih malce popihalo okoli ušes. V senci pa ne vem, 
tja nisem rinil, tam se težko fotografira. Smo se pa po preživetem 
čudovitem sobotnem dnevu vrnili z enim članom manj – pa ni padel, 
le toliko je bil spočit, da je moral skočiti še na Mangart. Ne vem, 
kaj je tam pozabil. Tako smo po poti domov vendarle imeli malce 
(bolj ali manj) slabo vest, ki smo se je znebili šele naslednji dan, ko 
so vremenoslovci poročali, da je cesta na Mangart zaprta zaradi 
sneženja, zasulo pa da k sreči ni nikogar!

2  občna zbora društva: redni 22. 2. in izredni 6. 11. 2019
10  sej IO Fotografskega društva Radovljica
9   debatnih večerov s predavanji v gostilni Avguštin s povprečno 

udeležbo 10 članov
37  prispevkov je bilo objavljenih na spletni stran društva
31  članov je bilo na začetku leta
30  članov je na koncu leta 2019

Razstavljanje v tujini
1   gostovanje na fotografski razstavi Štirih dežel z otvoritvijo 

6. 9. 2019 v Feldkirchnu v Avstriji.
1   gostovanje na 10. Mednarodni fotografski razstavi Roiano 

d’Autore z otvoritvijo 22. 11. 2019 v Trstu v Italiji

Razstavljanje doma
2   razstavna prostora v Radovljici: Dom dr. J. Benedika in galerija 

Pasaža v Radovljiški graščini
12  razstav v galeriji Pasaža v Radovljici.
6  razstav v  Domu dr. J. Benedika v Radovljici

Fotografske razstave
1  10. jubilejna skupinska razstava članic 
 Marec – mesec žensk 2019 v galeriji Pasaža

4   skupinske razstave: Društvena pregledna 2018 II. del, s 
fotografskega izleta Trst, tokrat malo drugače 2018, Vurnikov 
fotografski natečaj 2019 in Društvena pregledna 2019 I. del

4  člani so imeli samostojne fotografske razstave v galeriji Pasaža
2   zunanja razstavljavca sta imela samostojni razstavi v galeriji 

Pasaža
1   fotografska razstava 6 gorenjskih fotografskih društev in klubov, 

Portret
2  članici sta imeli samostojni razstavi v Domu dr. J. Benedika
1   skupinsko razstavo smo imeli v hodniku Muzejev radovljiške 

občine, S fotoaparatom na kulturnih dogodkih v občini 
Radovljica, v Radovljiški graščini

Natečaji s fotografskimi razstavami
4   fotografski natečaji –Dogodki v občini Radovljica v letu 

2018/10 v soorganizaciji z Občino Radovljica, fotografski 
izlet Trst, tokrat malo drugače 2018, Vurnikov fotografski 
natečaj 2019 v soorganizaciji s Centrom arhitekture Ljubljana in 
Društvena pregledna fotografska razstava 2019

1   fotografsko razstavo smo imeli v galeriji Avla Občine Radovljica: 
Dogodki v občini Radovljica v letu 2018

Skozi leto 2019     Vida Markovc
Društvene dejavnosti Fotografskega društva Radovljica
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Foto:	Tomaž	Sedej



Fotografski	natečaj	
Dogodki v občini Radovljica v letu 2018/10  Žarko Petrovič

Povzetek iz zapisnika žiriranja digitalnih fotografij Dogodki v občini 
Radovljica v letu 2018/10 z dne 14. 2. 2018.  
Tema 1: Dogodki v občini Radovljica v letu 2018 
Št. avtorjev: 14; št. prispelih fotografij: 317. Vsak avtor je lahko 
prispeval do največ 10 dogodkov s po 4 fotografijami na temo. 
Izbranih je bilo 70 fotografij, od tega 43 za razstavo in digitalno 
prezentacijo ter še 27 samo za digitalno prezentacijo. Nagrajenci: 
1N – Žarko Petrovič, 2N – Matjaž Klemenc in 3N – Jasim Suljanović. 
Diplome: Janez Resman, Ljubo Kozic, Marijan Ješe, Damjan Markovec 
in Drago Vogrinec.  
Tema 2: Čebelnjaki in panji v občini Radovljica 
Št. avtorjev: 6; št. prispelih fotografij: 31. Vsak avtor je lahko prispeval 
do največ 6 fotografij na temo. Izbranih je bilo 7 fotografij za razstavo 
in digitalno prezentacijo. Nagrajenci: 1N - Vida Markovc, 2N – Jasim 
Suljanović in 3N – Marjan Resman.  
Žiranti: Bogdan Bricelj KMF FZS, EFIAP/g, MPSA, FD Jesenice; 
Boštjan Lenac, Občina Radovlica, in mag. Tita Porenta, kustosinja 

dokumentalistka MRO (Muzeji radovljiške občine).  
Kraj žiriranja: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240, Radovljica. 
Stopnja po FZS/rang razstave: 6.  
Zaključni del  fotografskega  natečaja Dogodki v občini Radovljica v 
letu 2018/10 v skupni organizaciji Fotografskega društva Radovljica 
in Občine Radovljica je bilo odprtje razstave, ki je potekalo v četrtek, 
14. marca 2019. Slavnostno podelitev nagrad s predhodnim 
pozdravnim nagovorom je izvedel župan Občine Radovljica, gospod 
Ciril Globočnik.   
Vsi nagrajenci so poleg priznanj prejeli še lepe knjižne nagrade. V 
zaključnem delu je bila prezentacija vseh sprejetih fotografij, ki si jo 
zainteresirani lahko ogledajo na YouTubu.  Za tehnično brezhibno 
multimedijsko prezentacijo je poskrbel Boštjan Lenac. Tudi tokrat je 
Občina Radovljica poskrbela za prijeten družabni zaključek.  
Zainteresirani si o tem dogodku lahko več ogledajo na društveni 
spletni strani.

Vida Markovc, 1. nagrada   Reklamni panji

Žarko Petrovič, 1. nagrada    Zverina  Jasim Suljanović, 3. nagrada    Srečanje mest

Matjaž Klemenc, 2. nagrada    Čokoladni slapovi


