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Ljubo Kozic je umrl!
Kako naj zaobsežem njegovo življenje, toplino pogledov? Njegovo 
umetniško, mehko, ljubečo, tudi iskrivo prekmursko dušo. Nihče 
tega ne more, vsakdo nosi v mislih in čustvih le svoje spomine ...
Ljubova življenjska pot se je začela v Lendavi. A kmalu se je njihova 
družina preselila v Mursko Soboto in kasneje naprej v Kranj. 
Obiskoval je glasbeno šolo, se učil solo petja in igranja na klavir. Že 
v najstniških letih je sodeloval v več glasbenih skupinah.  Sprva se 
je povsem posvetil glasbi, potem pa je družinsko življenje zahtevalo 
redno zaposlitev v LTH Škofja Loka, kjer je odkril še eno plat svoje 
umetniške nadarjenosti, slikarstvo.
V Vrbnjah sta si s partnerko Zvonko zgradila hišo. Ustvarjal je in 
razstavljal ... Leta 2011 je prejel plaketo Antona Tomaža Linharta 
za velik prispevek k razvoju amaterskega slikarstva v občini 
Radovljica. Njegov slikarski doprinos Radovljici je dosegel vrh z 

razstavo velikega opusa, posvečenega najbolj znanim in zaslužnim 
osebnostim občine Radovljica. Čudoviti portreti, nekaj jih visi tudi v 
vstopni avli radovljiške občinske stavbe.
Zapustil je vse polno izdelkov, ki odkrivajo njegovo vsestransko 
angažiranost: krajevni grb naselja Vrbnje, ime studia Maribor 
TELE M, nagrajenim s 1. nagrado, pa priznanje za izvirni turistični 
spominek Gorenjske turistične zveze, bil je dvakratni finalist akcije 
Coca-Cola in še in še …
Fotografija! Risanje in slikanje s svetlobo ga je pred dobrimi petimi 
leti pripeljalo v Fotografsko društvo Radovljica. Tudi tu je bil vedno 
pripravljen pomagati, sodelovati po svojih najboljših močeh. Čeprav 
je zdravje vse bolj pešalo, je pomagal pri fizični selitvi društva na 
novo lokacijo. Nikdar ni skoparil s pohvalo in vedno javno pohvalil 
vsakogar, ki je pokazal prizadevanje in trud.  Fotografskemu društvu 
Radovljica je, tako kot vsemu in vsakomur, ki ga je ljubil, pripadal 
z vsem srcem, bil aktiven v organih društva in redno sodeloval na 
razstavah. Njegov umetniški čut, izkazan tekom življenja že v glasbi, 
slikarstvu, dizajnu in še kje, se je pokazal tudi na področju fotografije 
in ni bilo natečaja, ki se ga je udeležil, da ne bi bil med dobitniki 
nagrad!
Pa saj vemo, nagrade niso najpomembnejše. Najpomembnejša 
je veličina in toplina duše. Pri Ljubu se je spet enkrat v polnosti 
uresničil rek: Nomen est omen.
Dih praznine veje skozi naša srca. Prinaša Prešernov verz: »Molče 
trobental bo Memento Mori«. Vendar z druge strani veje dih 
Ljubove radostne ljubezni do življenja. In zavesti, da življenje odteče, 
na drugem koncu pa spet brsti, se razcveta. Večni zemeljski krog …
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Fotografija na naslovnici:: Žarko	Petrovič,	SAM 02

In memoriam    Benjamin Vrankar

Prizadevno v letu 2020, kljub koroni.    Matjaž Klemenc

Kot večina organizatorjev dogodkov v lanski pomladi smo bili tudi v 
Fotografskem društvu Radovljica primorani premakniti datum občnega 
zbora. Po tradiciji ga je vodil nekdanji predsednik Benjamin Vrankar. Ob 
številnih točkah sta bili najbolj pomembni dve: kako je društvo delovalo v 
letu 2019 in kakšne načrte si je zadalo za leto 2020. Obe točki je podala 
Vida Markovc, predsednica Fotografskega društva Radovljica. To je imelo v 
letu 2019 10 izvršnih sej in dva občna zbora. Organiziralo je devet debatnih 
večerov z različnimi temami. Skupaj z Občino Radovljica je izvedlo jubilejni 
10. natečaj “Dogodki v občni Radovljica v letu 2018”. Seveda ni manjkala 
niti društvena pregledna razstava. Za razliko od leta 2018 je društvo spet 
dobilo občinsko denarno donacijo za kulturno delovanje. Mestni muzej 
Radovljica je v svojih prostorih pripravil razstavo 50 let območne obrtno-
podjetniške Radovljica, na kateri so bile prikazane fotografije obrtnikov, ki 
so jih posneli člani Fotografskega društva Radovljica. Ti so v sodelovanju 
z Mestnim muzejem pripravili tudi razstavo ob dnevu evropske kulturne 
dediščine. Društvo je sodelovalo tudi s Centrom arhitekture Slovenija iz 
Ljubljane, in sicer pri organizaciji Vurnikovih dnevov v Radovljici.

Pridružilo se je tudi srečanju gorenjskih fotografov, katerega razstavna 
tema je bil portret. Razstava je krožila po vseh občinah, iz katerih 
so bili prisotni fotografski klubi oz. fotografska društva. Društvo se 
je tradicionalno udeležilo razstave štirih čezmejnih dežel, ki je bila v 
Feldkirchnu, v Avstriji, na kateri je letos prvič sodeloval tudi hrvaški 
fotografski klub s Krka. Ob koncu leta je društvo imelo 31 članov in 
spodbuden podatek, da jih vedno več sodeluje na natečajih – tako doma 
kot v tujini. Posledično se veča tudi število osvojenih nagrad in priznanj, pri 
čemer je letos prvo ime zagotovo Jasim Suljanović. 
Velja še omeniti, da se je društvo preselilo; s Kopališke c. 10 na Gorenjsko 
c. 25. Da je lahko dobilo nove prostore, je bilo treba na Ministrstvo za 
kulturo Republike slovenija vložiti prošnjo za status društva v javnem 
interesu. V fotografskem društvu se zavedamo, da se od preteklosti ne 
da živeti, zato smo odločno vstopili tudi v leto 2020. Pred letošnjim letom 
smo pripravili plan. Nekaj ciljev je bilo že doseženih, nekaj žal ne, saj je 
korona dodobra posegla vmes. 

Foto:	Tomaž	Sedej



V Fotografskem društvu Radovljica smo pripravili Društveno pregledno fotografsko razstavo z natečajem za leto 2020. Zaradi pandemije covida-19 in 
zaprtja javnega življenja v državi smo razpis izvedli na daljavo po spletu, e-pošti in navadni pošti. Izbor prispelih digitalnih fotografij je potekal na daljavo. 
Časovni roki iz razpisa so bili spremenjeni. Otvoritev s kulturnim programom je odpadla zaradi zgoraj že omenjenega vzroka.
     
Letos je bila tema natečaja prosta, in sicer digitalne fotografije v črno-beli ali barvni tehniki. Druga tema je bila kolekcija 3 fotografij – triptih, v 
poljubni temi, pa vendar v povezanih fotografijah. Vsak je lahko prispeval 2 kolekciji. Sodelovalo je 15 fotografinj in fotografov v eni ali drugi tehniki in 
nekateri v obeh.

Izbor digitalnih fotografij je potekal po spletu, 9. decembra 2020. Žirant je bil fotograf Janez Vrzel, F1 FZS, AFIAP iz FK Jesenice. Podeljenih je bilo 5 diplom 
in 3 nagrade. Razstava je bila postavljena na silvestrovo, 31. decembra 2020, in bo trajala do 31. januarja 2021.

Zaradi prepovedi druženja v času epidemije smo morali izbor kolekcij na papirju prestaviti na januar 2021. Kljub temu smo v decembru 2020 postavili 
fotografsko razstavo 10 kolekcij po izboru samih avtorjev (v naši galeriji Pasaža v Radovljiški graščini).
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Društvena pregledna fotografska razstava 2020  Vida Markovc 

Barvne in črno-bele digitalne fotografije

Avtor Razstavljavski naslov Naslov fotografije Nagrade

Drago Vogrinec F1 ULICE 1N

Žarko	Petrovič F1,	AFIAP SAM	02 2N

Jasim	Suljanović KMF,	AFIAP POGOVOR 3N

Saša	Slamnik / TRADICIJA	JE	ZABAVNA D

Ljubo	Jančič F3 KU-KU D

Darko Jakovac / VINOGRADI	V	HALOZAH D

Damjan	Markovec / BRGLEZ D

Anica	Šolar F2 JELŠANSKI	POSEBNEŽ D

Kolekcije 3 fotografij na papirju

Avtor Razstavljavski naslov Naslov fotografije Nagrade

Janez	Zaletel F2 Kmetske slike 1N

Jasminka	Pejić / Delovne roke 2N

Vida	Markovc F1 Kljuke lesenih vrat 3N

STATISTIKA DRUŠTVENE PREGLEDNE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE 2019

Statistika Društvene 
pregledne fotografske 

razstave 2020

Digitalne barvne in 
črno-bele fotografije

Kolekcije 3 barvnih ali 
črno-belih fotografij

Avtorji 14 10

Fotografije 140 20 KOLEKCIJ X 3 = 60

Sprejetih 29	+	13	=	42 10	KOLEKCIJ

Sprejete	v	% 30,00	% 50,00	%

Nagrajenih 8 (3 nagrade, 5 diplom) 3 nagrade

Izobešenih v galeriji 29 
1.	–	31.	januar	2021

10	kolekcij 
1.	–	30.	december	2020 Foto:	Vida	Markovc



Drago	Vogrinec,	1.	nagrada				ULICE

Žarko	Petrovič,	2.	nagrada				SAM 02

Anica	Šolar,	diploma     JELŠANSKI POSEBNEŽ

Darko Jakovac, diploma     VINOGRADI V HALOZAH
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Jasim	Suljanović,	3.	nagrada				POGOVOR

Saša	Slamnik,	diploma			TRADICIJA JE ZABAVNA Vida	Markovc,	3.	nagrada			KOLEKCIJA KLJUKE LESENIH VRAT

Damjan	Markovec, diploma   BRGLEZ Ljubo	Jančič,	diploma				KU-KU
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Fotolov na Obali  Damijan Janežič

Leto 2020 je bilo nekaj posebnega. Zaradi koronavirusa so prireditve 
in izleti kar po vrsti odpadali. A upravni odbor Fotografskega društva 
Radovljica s predsednico Vido se ni dal zmesti. Sprejel je sklep: ‘’Tako 
kot vsako leto, bomo tudi letos organizirali fotografski izlet.’’

To se je zgodilo v soboto, 3. oktobra, ko smo se v zgodnjih jutranjih 
urah odpravili na lov za lepimi posnetki na Obalo. Tja smo se odpeljali 
z izposojenim kombijem, s Tomažem za volanom. 
Nista minili niti dve uri, ko smo bili na Obali. Dopoldne smo obiskali 
Piran, staro pristaniško mesto z ostanki srednjeveškega obzidja. 
Ozke ulice s strnjenimi hišami, ki se od cerkvene vzpetine spuščajo 
proti osrednjemu trgu ob obali in poudarjajo njegov mediteranski 
značaj. Svetovljansko obmorsko mesto, ki se je razvijalo pod vplivom 
bližnjih Benetk, velja za eno najpristnejših in najbolj fotogeničnih 
mest na obali Jadranskega morja.

Pravzaprav vreme ni kazalo prijaznega obraza, pa vendarle spet ne 
tako kislega, da bi ne mogli posneti nekaj dobrih fotografij. V parih 
smo se porazgubili po mestu in beležili trenutke skozi fotografski 
objektiv. Povzpeli smo se na srednjeveško obzidje, Jurijev zvonik 
in se ustavili v piranskem akvariju. Seveda nismo zaobšli trga 
s spomenikom slavnemu Pirančanu, skladatelju in violinistu 
Giuseppeju Tartiniju.
Po polurni plohi in opoldanski kavici smo se odpravili v Krajinski park 
Sečoveljske soline, kjer si preteklost in sedanjost še vedno podajata 
roko. Pradavni, ekološki način pridobivanja soli, ne ovira rastlinstva 
in živalstva, da ne bi zavzeli tistih delov, ki jih človek ne uporablja več. 
Zapeljali smo se do mejnega prehoda Sečovlje in se od tam sprehodili 
po južnem delu solin. Romantične hiške, prebivališča nekdanjih 
solinarjev počasi načenja zob časa. Kanali so presušeni, pa vendar 
tudi takšni dajejo dom mnogim rastlinam in pticam. 

Ko je popoldansko vreme pokazalo vedrejši obraz, smo se na poti 
nazaj ustavili še v naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Nastal je na 
meji med morjem in kopnim, kjer sta se reki Rižana in  Badaševica 
nekdaj izlivali v morje. Je zadnja priča otoške preteklosti Kopra in 
največje slovensko polslano mokrišče, ki je danes spet naravni 
biser. Je oaza miru na pragu mesta Koper, privlačna za vse, ki 
želijo spoznati in doživeti naravo. Med glavnimi privlačnostmi za 
obiskovalce so rekreacija in sprostitev v naravi ter izjemna naravna 
pestrost. Sorazmerna majhnost območja in opremljenost s posebno 
infrastrukturo za opazovanje narave in ptic pritegne ljubitelje narave. 
Ker se je dan začel počasi prevešati v večer in je sonce poljubilo 
morje, se je naš fotolov zaključil. Prva oktobrska sobota je bila za dve 
dekleti in šest fantov nabita z rekreacijo in fotografsko ustvarjalna. 
Poslovili smo se od Obale in se odpravili proti Gorenjski, kjer se je 
naše celodnevno druženje končalo. 
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Foto:	Tomaž	Sedej		

Foto:	Vida	Markovc



1 občni zbor društva: redni prestavljeni, 19. 6. 2020
8  sej IO Fotografskega društva Radovljica
6   debatnih večerov s predavanji v sejni sobi na Gorenjski cesti 25 

s povprečno udeležbo 9,3 člana
26  prispevkov je bilo objavljenih na spletni strani društva
31  članov je bilo na začetku leta
32  članov je na koncu leta 2020

Razstavljanje v tujini
1   gostovanje na fotografski razstavi Mednarodni praznik žensk 

z otvoritvijo dne, 6. 9. 2020 pri CDA v Gradcu v Avstriji
1   gostovanje na mednarodni fotografski razstavi Alpe-Adria od 28. 

3. 2020 pri Fotoklubu Krk v Krku na Hrvaškem, ki pa je odpadlo

Razstavljanje v naši galeriji in razstavišču
2   razstavna prostora v Radovljici: Dom dr. J. Benedika in galerija 

Pasaža v Radovljiški graščini
11  razstav v galeriji Pasaža, Radovljica

Razstavljanje drugje
1   fotografska razstava 7 gorenjskih fotografskih društev in klubov, 

Alpska arhitektura, ki je prestavljena v leto 2021
1   razstava v hodniku Muzejev radovljiške občine, Industrijska 

dediščina v fotografiji v občini Radovljica, iz arhiva
1   fotografska razstava v galeriji Avla Občine Radovljica: Dogodki v 

občini Radovljica 2019
2   fotografski razstavi V spomin Alenki Bole Vrabec v Knjižnici A. T. 

Linharta v Radovljici in v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah

Natečaji z fotografskimi razstavami
4   fotografski natečaji –Dogodki v občini Radovljica 2019/11 

v soorganizaciji z Občino Radovljica, fotografski izlet 2020 
Bovec in Mangartsko sedlo, Vurnikov fotografski natečaj 2020 
v soorganizaciji s Centrom arhitekture Ljubljana in Pregledna 
društvena fotografska razstava 2020

Skozi leto 2020     Vida Markovc
Društvene dejavnosti Fotografskega društva Radovljica
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Foto:	Tomaž	Sedej		 Foto:	Tomaž	Sedej		

Foto:	Marjan	Resman



Fotografski	natečaj	
Dogodki v občini Radovljica 2019/11   Žarko Petrovič

Fotografski natečaj »Dogodki v občini Radovljica 2019« je bil že enajsti po 
vrsti. Skupaj ga soorganizirata Fotografsko društvo Radovljica in Občina 
Radovljica, ki ga tudi sponzorira. 
 
Žirirali so: Jakob Gnilšak, MF, AFIAP, predsednik žirije, Tanja Frelih Egart, 
Občina Radovljica, in Barbara Boltar, Muzeji radovljiške občine. 
 
Tema 1: Dogodki v občini Radovljica v letu 2019. 
Št. avtorjev: 12; št. prispelih fotografij: 236. Nagrajenci: 1N – Marjan 
Resman, 2N – Vida Markovc, 3N – Janez Resman. Diplome: Danila Bricelj, 
Damjan Markovec, Matjaž Klemenc, Tomaž Sedej in Simon Senica. 
 
Tema 2: Skriti arhitekturni detajli v okolici Radovljice. 
Št. avtorjev: 7; št. prispelih fotografij: 42. Nagrajenci: 1N – Tomaž Sedej, 
2N – Vida Markovc, 3N – Janez Resman.

Otvoritev fotorazstave je bila 10. 6. 2020 (prestavljena iz marca zaradi 
koronavirusa) v veliki sejni dvorani Občine Radovljica s projekcijo digitalne 
prezentacije vseh sprejetih fotografij (85), katere avtor sem pisec tega 
zapisa. 
 
Od tega je bilo 50 fotografij za dober mesec razstavljenih še v papirni 
obliki v Avli Občine Radovljica. Otvoritveni nagovor je podal župan Občine 
Radovljica, g. Ciril Globočnik, dogodek pa je zaradi koronavirusa potekal 
okrnjeno in prilagojeno, v skladu z navodili NIJZ. 
 
Nasvidenje na naslednjih »Dogodkih 2020« in dobro luč!

Marjan Resman,	1.	nagrada				Zajčka bi

Vida Markovc, 2. nagrada    Vurnikova pot Radovljica Odprtje razstave

Tomaž Sedej,	1.	nagrada				Begunje

NagrajenciJanez Resman, 3. nagrada    V spomin postavljeno 

Foto:	Občina	Radovljica

Foto:	Občina	Radovljica


