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Na zaprosilo predsednice pod tem naslovom pišem o nekoliko nenavadnem fotografskem dogodku. V začetku junija me je 
presenetil klic našega veleposlanika v Madridu. Povedal mi je, da je videl mojo razstavo »Moja Slovenija«, in me prosil, če bi lahko 
septembra pripravil priložnostno razstavo slovenske krajine za sprejem, ki ga bo imel v čast 30-letnice naše osamosvojitve. Bil sem 
vesel in počaščen, hkrati pa rahlo zaskrbljen, saj sem čutil tudi veliko odgovornost, vendar je kar v redu steklo. Po potrditvi izbora 
sem mu poslal 24 fotografij večjega formata, kratko biografijo v angleščini in pa idejno skico posebnih stojal.

Sledil  je dogodek, ki je po informaciji g. Krmelja in poslanih fotografijah s sprejema lepo uspel, sama razstava pa je po njegovem 
mnenju vzbudila precejšnje zanimanje. Podoben dogodek  je bil zatem tudi oktobra v Andori, kjer sta bila v cerkvi, ki jo je z mozaiki 
opremil pater Marko Rupnik, razstava omenjenih fotografij in koncert naše priznane violinistke Klare Gomboc. Ob koncu pa se 
predvideva  še selitev na Kanarske otoke. To je bil moj majhen prispevek k promociji Slovenije in posredno tudi naše fotografije.
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V Fotografskem društvu Radovljica smo pripravili Društveno pregledno fotografsko razstavo z natečajem za leto 2021. Zaradi 
pandemije covida-19 in ukrepov v državi smo razpis izvedli po spletu in e-pošti. Izbor prispelih digitalnih fotografij je potekal na 
daljavo. Odprtje razstave s kulturnim programom je odpadla zaradi že omenjenih razlogov.
Letos je bila tema natečaja prosta, in sicer v 2 skupinah: barvne projekcijske fotografije in črno-bele projekcijske fotografije. 
Sodelovalo je 15 fotografinj in fotografov z 238 fotografijami.

Izbor projekcijskih fotografij je potekal po spletu in bil končan 18. decembra 2021 zvečer. Žirant je bil fotograf Vasja Doberlet, MF 
FZS, EFIAP/g iz FD Janez Puhar, Kranj. Podeljenih je bilo 5 diplom in 3 nagrade v vsaki skupini fotografij. Razstavi sta bili v naši 
galeriji Pasaža v Radovljiški graščini, od 1. decembra 2021 do 30. januarja 2022, vsaka po en mesec.

Interno glasilo Fotografskega društva Radovljica, december 2021, 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: Jasim Suljanović, LET

Društvena pregledna fotografska razstava 2021 Vida Markovc 

Barvne projekcijske fotografije

Avtor Razstavljavski 
naslov Naslov fotografije Nagrada

Jasim	Suljanović KM FZS, EFIAP SNEŽNA	PLOHA 1N

Janez Kramar KM FZS, EFIAP SPROSTITEV 2N

Damjan Markovec / SVETLOBA	IN	SENCE 3N

Benjamin	Vrankar F1 FZS TURKIZNI	VALOVI D

Drago	Vogrinec F1 FZS CERKLJANSKO	POLJE D

Janez Resman F3 BRATCA D

Saša Slamnik / CERKVICA D

Žarko	Petrovič F1 FZS, AFIAP KOSOVKA	01 D

Črno-bele projekcijske fotografije

Avtor Razstavljavski 
naslov Naslov fotografije Nagrada

Janez Kramar KM FZS, EFIAP SIPINA 1N

Drago	Vogrinec F1 FZS DELFIN	-	BW 2N

Saša Slamnik / FOREVER 3N

Anica Šolar F1 FZS OTROCI	RIBIČEV D

Janez Resman F1 FZS NJEN	PRVI	PLES D

Jasim	Suljanović KM FZS, EFIAP POTEPUH D

Vida	Markovc F1 FZS VESLAČ D

Žarko	Petrovič F1 FZS, AFIAP KONFLIKT	230421 D

STATISTIKA DRUŠTVENE PREGLEDNE FOTOGRAFSKE 
RAZSTAVE 2021

Sodelujoči	avtorji:	15

Prispele	barvne	fotografije:	134,	sprejetih	33,5	%

Prispele	črno-bele	fotografije:	104,	sprejetih	38,5	%

Sprejete	fotografije:	po	40	fotografij	na	skupino

Izobešene	fotografije	v	galeriji	Pasaža:	2	x	po	29	fotografij,	 
skupaj	58	fotografij

»Spanish Circuit«    Janez Kramar, MF FZS, EFIAP

Leto 2021 v primežu virusa    Vida Markovc

Kakšno je bilo leto 2021? Celo leto se je vrtelo okoli covida-19, 
epidemije, pandemije ter zapiranja občin, držav in celin … ter 
okoli številnih različnih ukrepov. Naši člani in članice pa so bili 
preboleli, cepljeni, s stranskimi učinki cepljenja, necepljeni in 
ne vem kaj še.
Kot društvo smo z napori vztrajali in le prišli do konca leta. 
Ker je naša fotografska galerija v Radovljiški graščini, ki je bila 
vseskozi odprta, je bil plan razstavljanja 100-odstotno dosežen. 
Vsak mesec smo lahko zamenjali razstavo. Hvala skrbniku 
galerije Jasimu in razstavljavcem, da so za to poskrbeli.
Natečaji z razstavami so bili naslednji: Dogodki v občini 
Radovljica 2020/12, izlet v Piran in soline 2020 in Vurnikov 
natečaj za leto 2021, a se je nanje prijavilo premalo 
razstavljavcev, tako da uspehi niso šteli za fotografske točke 

po pravilih FZS. Za Društveno pregledno fotografsko razstavo 
2021, ki smo jo izpeljali v novembru, se je prijavilo 15 avtorjev. 
Žal so večinoma odpadli debatni večeri. Delovanje društva 
je potekalo po spletu. Seje smo imeli prek aplikacije Google 
Meet, ki je najenostavnejša za tovrstna srečanja. Pa vseeno 
ni šlo vse OK. Nekaj članov se je udeležilo fotografskih 
delavnic pri JSKD OI Jesenice in Domžale prek aplikacije 
Zoom. Pri izboru najuspešnejšega fotografa za leto 2020 pri 
Fotografski zvezi Slovenije je naš član in član FD Jesenice 
Jasim Suljanović s 3872 točkami dosegel odlično tretje mesto 
med 109 posamezniki. Izbor je bil opravljen na podlagi 20 
najuspešnejših fotografij posameznika. Iskrene čestitke in še 
naprej dobro luč!
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Foto:	Vida	Markovc

Pod Stolom



Jasim	Suljanović,	1.	nagrada				SNEŽNA PLOHA Janez Kramar, 1. nagrada    SIPINE

Janez Kramar, 2. nagrada    SPROSTITEV Drago	Vogrinec,	2.	nagrada			DELFIN - BW

Benjamin	Vrankar,	diploma				TURKIZNI VALOVI Anica Šolar, diploma    OTROCI RIBIČEV

Damjan Markovc, 3. nagrada    SVETLOBA IN SENCE

Saša Slamnik, 3. nagrada    FOREVERDrago	Vogrinec,	diploma				CERKLJANSKO POLJE
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Radovljiški fotografi smo bili v 
slovenski Toskani  Tekst: Damijan Janežič, foto: Vida Markovc in Tomaž Sedej

Na občnem zboru Fotografskega društva Radovljica 
sem predstavil program fotoizleta 2021. Predlagal sem, 
da se odpravimo v Goriška brda. Določili smo datum in v 
soboto, 18. septembra, se je odprl lov na lepe motive.
Naša pot v pravljično deželo gričev in dolin, trt in  dobrega 
briškega vina ter češenj, oljk in oljčnega olja se je začela na 
parkirišču Kavarne Ambient v Radovljici. Tomaž je sedel 
za volan in nas odpeljal proti Bledu, Bohinju, čez Soriško 
planino in Petrovo Brdo ter po dolini Bače proti Mostu na 
Soči. Tu smo se  prvič ustavili na jutranji kavi oziroma čaju.
Vožnjo smo nato nadaljevali ob zelenomodri Soči in se v 
Plavah začeli vzpenjati proti Goriškim brdom.  

V Gonjačah smo se nato povzpeli še po 144 stopnicah na 
razgledni stolp, ki je pravzaprav spomenik žrtvam druge 
svetovne vojne.  

Naša druga postaja je bila slikovita obzidana vas Šmartno. 
Ker stoji na izjemno razgledni vzpetini, je vidna že od 
daleč. V zgodovini je bilo Šmartno strateško pomembna 
obrambna točka, vključena v sistem utrdb, ki je Benečani 
niso nikoli zavzeli. Tamkajšnjo cerkev Sv. Martina krasijo 
freske Toneta Kralja. Sprehodili smo se po vasi in jo 
fotografirali z vseh zornih kotov.

Ustvarjanje motivov smo nadaljevali pri cerkvici Svetega 
Križa nad Kojskim. Ob našem prihodu je lokalni turistični 
vodnik skupinici ljudi predstavljal zgodovino cerkve.

Del naše fotografske skupine je prisluhnil vodnikovi 
razlagi in si ogledal notranjost gotske cerkve, sezidane 
okrog leta 1500. 
Ko so se oglasili opoldanski zvonovi, je bil čas za kosilo. 
V Gostilnici na Lepem razgledu v Gornjem Cerovem 
smo bili domenjeni, da nam postrežejo briško malico: 
zelenjavno mineštro, polovico pečenice, za sladico slivov 
cmok in seveda kozarec prave briške rebule.
Sobotno popoldne smo imeli rezervirano za ogled 
slikovitih korit, imenovanih Krčnik, in izpraznjene vasi 
Slapnik v severnem delu Goriških brd. 

Korita z imenom Krčnik je ustvaril potok Kožbanjšček. 
Dolga so okoli 40 m, široka od 0,5 do 6 m in globoka do 
6 m. Sredi korit eno stran z drugo povezuje naravni most, 
ki ga je z brušenjem izoblikoval deroči potok.
V Slapniku, edini briški vasi, v kateri ne živi nihče več, 
smo se spraševali, kam so odšli njeni prebivalci. Izvedeli 
smo, da se jih je večina po drugi svetovni vojni odselila na 

Koprsko, v Argentino in drugam po svetu. Vasica, nekoč 
premožnih kmetov, je polna lepih kamnoseških detajlov 
in zanimivih motivov, katere v svoj objektiv radi ujamejo 
fotografi, na platna pa slikarji.
Lep in s soncem obsijan dan se je počasi prevešal v večer. 
Preden smo se po osimski cesti spustili v dolino, smo se 
še enkrat ustavili in se ob kozarcu vina poslovili od Brd.

1 redni občni zbor društva, 16. 6. 2021
6  sej IO Fotografskega društva Radovljica, od tega 5
 dopisnih sej po spletu
4  debatni večeri s predavanji v sejni sobi na    
 Gorenjski cesti 25
26  prispevkov je bilo objavljenih na spletni strani društva
30  članov je bilo na začetku leta 2021
33  članov je na koncu leta 2021

Razstavljanje v tujini
1  gostovanje na mednarodni fotografski razstavi   
 “Fotografija – ljubezen, ki združuje” pri Fotoklubu,   
 Krk na Hrvaškem

Razstavljanje v naši galeriji in razstavišču
3  razstave v razstavišču Doma dr. J. Benedika    
 Radovljica

11  razstav v galeriji Pasaža, Radovljica
1  gostujoča razstava Jane Jocif, Festival Radovljica

Razstavljanje članov društva drugje
1 fotografska razstava 6 gorenjskih društev in klubov,   
 Ženska, v Kolpernu na Jesenicah, 5 članov/-ic
1  fotografska razstava v galeriji Avla Občine Radovljica:   
 Dogodki v občini Radovljica 2020/12
1  regijska fotografska razstava Videz tipnega, JSKD v   
 Domžalah, sodelovali 2 članici

4 fotografski natečaji:
Dogodki v občini Radovljica 2020/12 v sorganizaciji z 
Občino Radovljica, fotografski izlet 2020 Piran in soline, 
Vurnikov fotografski natečaj 2021 v sorganizaciji s 
Centrom arhitekture Ljubljana in Društvena pregledna 
fotografska razstava 2021

Skozi leto 2021    Vida Markovc
Društvene dejavnosti Fotografskega društva Radovljica
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Del	udeležencev	izleta

Pri	cerkvici	Sv.	Križa

Zapuščena	vas	SlapnikGornje	Cerovo,	po	kosilu

Goriška brda



Fotografski	natečaj	

Dogodki v občini Radovljica 2020/12    Žarko Petrovič

Tema 1: Dogodki v občini Radovljica v letu 2020 
Sodelovalo je 6 avtorjev s 164 fotografijami. Vsak je lahko 
prispeval največ 10 dogodkov s po 4 fotografijami na 
dogodek. Za razstavo in digitalno prezentacijo je bilo izbranih 
40 fotografij. Nagrajenci so bili: Matjaž Klemenc – Močan odriv 
(1N), Marijan Ješe – Vlak smrti (2N) in Vida Markovc – Razstava 
v pritličju v spomin ABV (3N).  
Tema 2: Kovaška tradicija Krope 
Sodelovalo je 5 avtorjev s 30 fotografijami. Sprejetih je bilo 
10. Nagrajenci so bili: Jasim Suljanović – Plesalka (1N), Janez 
Resman – Mestna lampa 1 (2N) in Damjan Markovc – Ulična 
svetilka (3N).

Žiriranje 
Žiranti so bili: Stane Vidmar, MF FZS, EFIAP, FD Jesenice, 
predsednik žirije, Tanja Frelih Egart, Občina Radovljica, in Saša 
Florjančič, Muzeji radovljiške občine. Kraj žiriranja: Občina 
Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica.  
Odprtje fotorazstave 
Odprtje je bilo 31. 3. 2021 v sejni dvorani Občine Radovljica v 
skladu s protikoronskimi ukrepi. Pozdravni nagovor je imel 
župan Občine Radovljica, Ciril Globočnik, ki je podelil nagrade 
za najboljše fotografije. Sledila sta videoprezentacija (avtor 
Žarko Petrovič) in pa ogled sprejetih fotografij v avli Občine 
Radovljica, kjer so bile razstavljene več kot mesec dni.

Jasim Suljanović, 1. nagrada    Plesalka in vrtnica

Nagovor župana Slovesno odprtje razstave

Matjaž Klemenc, 1. nagrada    Močan odriv

Fotografski natečaj »Dogodki v občini Radovljica 2020« je bil že dvanajsti po vrsti in je potekal v organizaciji 
Fotografskega društva Radovljica in Občine Radovljica, ki je tudi vsakoletni sponzor tega fotonatečaja. Temi sta bili dve. 


