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Interno	glasilo	Fotografskega	društva	Radovljica,	december	2022,	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:	Jakob	Gnilšak,	ROVINJ	1990.	Tisk:	Tiskarna	knjigoveznica	Radovljica.

75 let Fotografskega društva Radovljica    Tomaž Sedej

Kmalu zatem, ko sem se včlanil, je Fotografsko 
društvo Radovljica praznovalo 65 let delovanja. 
Takrat sem uredil in oblikoval Fotoinformator oz. 25. 
številko društvenega glasila. Letos društvo praznuje 
75. obletnico neprekinjenega delovanja, kar ni malo 
in na kar smo lahko ponosni.
Za tako dolgo delovanje se moramo zahvaliti starej-
šim članom, ki so Foto-kino klub Radovljica ustano-
vili leta 1947 kot sekcijo dobro uveljavljenega Foto 
kluba Jesenice.

Covid in ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni 
so nam še spomladi grenili življenje, vendar nam 
je uspelo obletnico nekako proslaviti na fotografski 
razstavi Moje mesto, ki je bila septembra v galeriji 
Šivčeve hiše. Razstava je bila uspešna, malce tudi po 
zaslugi torte, ki smo jo razrezali in poskusili na dru-
ženju, ki je sledilo po odprtju razstave. Seveda je bila 
torta čisto v fotografskem videzu s parametri vred. 
Več o razstavi lahko preberete v članku na 7. strani 
te izdaje Fotoinformatorja.
Letošnja izdaja je 11. po vrsti, ki jo urejam in obliku-
jem, Klementina pa vestno opravi lekturo. Sodoben 
način življenja se pozna tudi v društvih in naše ni 
izjema. Mladih novih članov je vse manj, saj se iz-
obražujejo prek spleta, ki je poln nasvetov, fotoga-
lerij in portalov. Število članov društva se že nekaj 
let vrti okoli 31, polovica je aktivnih, polovica manj, 
nekaterih pa še nisem videl »v živo«. Kljub temu se 
vezi ohranjajo, druženja se nadaljujejo. Saj že naziv 
društvo pove, čemu je to namenjeno: druženju, 
izmenjavi mnenj in znanj, uresničitvi skupnih 
interesov … Upam, da tako ostane, osebne zamere 
naj se izgubijo v letu 2022.
Kolegice in kolegi, želim vam zadovoljno leto in 
čim več uspešnih posnetkov. Dobro luč!
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Tudi letos smo v Fotografskem društvu Radovljica pripravili Društveno pregledno fotografsko razstavo z na-
tečajem za leto 2022. Tema je bila prosta, in sicer za dve skupini: barvne projekcijske fotografije in črno-bele 
projekcijske fotografije. Sodelovalo je po 16 in 15 fotografov iz vsake skupine ter se predstavilo z 257 fotogra-
fijami. To pomeni, da je sodelovalo komaj polovico članov in v primerjavi z lanskim letom ni bistvene razlike 
v udeležbi, ne glede na to, da je bil lani kot opravičilo covid -19. Tako kot lani so bile tudi letos razpisane samo 
digitalne fotografije, ki članom ne predstavljajo stroška, zato bi bila udeležba na natečaju lahko večja.
Izbor je bil opravljen 18. novembra v prostorih društva, žirant je bil ddr. Damir Globočnik, doktor umetnostne 
zgodovine in zgodovine, muzejski svetnik in likovni kritik. V vsaki skupini so bile podeljene 3 nagrade in 5 
diplom. Razstavi sta bili na ogled v galeriji Pasaža v Radovljiški graščini od 1. decembra 2022 do 30. januarja 
2023, vsaka po mesec dni.
          

Društvena pregledna fotografska razstava 2022 Anica Šolar 

Barvne projekcijske fotografije

Avtor Razstavljavski 
naslov Naslov fotografije Nagrada

Tomaž	Sedej F1	FZS JESENSKO	JUTRO 1.	NAGRADA

Janez	Kramar KM	FZS,	EFIAP VODNA	REZERVA 2.	NAGRADA

Saša	Slamnik F3	FZS TIHO! 3.	NAGRADA

Victor	Scorpan F STRELA DIPLOMA

Janez	Resman F2	FZS OGNJEŽER DIPLOMA

Drago	Vogrinec F1		FZS SPOMIN	NA	MLADOST DIPLOMA

Damjan	Markovec F OGNJEMET DIPLOMA

Jasim	Suljanović KM	FZS,	EFIAP KO	SONCE	ZAHAJA DIPLOMA

Črno-bele projekcijske fotografije

Avtor Razstavljavski 
naslov Naslov fotografije Nagrada

Žarko	Petrovič F1	FZS,	AFIAP SPECIALEC 1.	NAGRADA

Janez	Kramar KM	FZS,	EFIAP ULICA	V	YAZDU 2.	NAGRADA

Jasim	Suljanović KM	FZS,	EFIAP DAMA	IN	OGLEDALO 3.	NAGRADA

Saša	Slamnik F3	FZS PRESENEČENJE DIPLOMA

Drago	Vogrinec F1	FZS OBSIJANA	NARCISA DIPLOMA

Petra	Petan F GLORIJA DIPLOMA

Marjan	Resman F2	FZS NA	KLOPCI DIPLOMA

Tomaž	Sedej 	F1	FZS GOSPODIČNI DIPLOMA
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Foto:	Tomaž	Sedej

Foto:	Tomaž	Sedej

Jasim Suljanović je najuspešnejši član Fotografskega društva 
Radovljica, saj je izraznost njegovih fotografij mnogokrat na-
grajena, zlasti v tujini. Fotografije razodevajo tehnično dovr-
šenost in bogato pripovedno vsebino.
V letu 2022 je na mednarodnih razstavah osvojil 2640 točk,
7 zlatih, 4 srebrne in 3 bronaste medalje ter
35 častnih trakov, bera zavidanja vredna.

Najuspešnejši član 
Fotografskega društva Radovljica

	Foto:	Žarko	Petrovič



Tomaž	Sedej,	1.	nagrada				JESENSKO JUTRO

Janez	Kramar,	2.	nagrada				VODNA REZERVA

Victor	Scorpan,	diploma				STRELA Saša	Slamnik,	3.	nagrada				TIHO!
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Žarko	Petrovič,	1.	nagrada				SPECIALEC

Janez	Kramar,	2.	nagrada				ULICA V YAZDU

Marjan	Resman,	diploma				NA KLOPCI

Jasim	Suljanovič,	3.	nagrada				OGLEDALO
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Člani Fotografskega društva Radovljica Vida, Žarko, Mar-
jan, Tomaž in Damijan smo se lepo, sončno soboto, 8. ok-
tobra 2022, odpravili na fotoizlet na Jezersko.

Prvi postanek smo naredili pri lehnjakotvornem izviru 
v bližini opuščenega kamnoloma lehnjaka (okamene-
li mah), ob kmetiji Spodnji Virnik v dolini Komatevra na 
Spodnjem Jezerskem. Zaradi posebnih sedimentov je 
voda bogata s kalcijevim karbonatom, ki se že na izviru 
izloča v obliki lehnjaka. 

Od tu smo se odpravili k Planšarskemu jezeru na Zgor-
njem Jezerskem. Sprehodili smo se med polji in hišami in 
se razdelili v dve skupini. Vida, Tomaž in Damijan smo se 
po strmi poti povzpeli k Ankovima slapovoma nad Anko-
vo domačijo. Sedemmetrski zgornji slap je enopramen-
ski. Spodnji je težje dostopen in krajši. Izliva se v obliki 
zavese. Žarko in Marjan sta raziskovala dolino in fotografi-
rala naravo, Planšarsko jezero in stare hiše v vasi.

Na kosilu smo bili na Šénkovi domačiji na Zgornjem Je-
zerskem. Okrepčali smo se z govejo obaro in žganci, za 
posladek pa so nam postregli jabolčni zavitek. Naslednji 
postanek je bil v Jenkovi kasarni. Olga Tičar z Jenkove 
kmetije nam je predstavila zgodovino kasarne, povedala, 
čemu je služila in zakaj je dobila tako ime. Nato nas je 
popeljala po etnografskem muzeju, ki je danes v stavbi, 
in predstavila predmete in opremo iz vsakdanjega življe-
nja nekdanjih Jezerjanov. Strokovnjaki štejejo med naj-
pomembnejše muzealije podpise in zapise popotnikov, 
ki so v 16. stoletju prenočevali v stavbi. Ohranjeni so na 
stenah ene izmed sob. 

Popoldansko sonce nas je božalo s svojo toploto, ko smo 
se sprehodili po okolici Planšarskega jezera, Tomaž, Žarko 
in Marjan pa tudi med jesenovimi mejami, kjer so nare-
dili nekaj posnetkov. Vida in Damijan sva se povzpela k 
stari cerkvi sv. Ožbolta in Karničarjevi kmetiji, od koder je 
prečudovit pogled na vrhove Kamniško-Savinjskih Alp in 
slap Čedca. 
Ne le mi, tudi sonce se je počasi utrudilo. Začelo je zaha-
jati za jezerske vršace in se pripravljati na počitek. Čeprav 
nekoliko utrujeni smo se fotografi Fotografskega društva 
Radovljica zadovoljni in dobre volje vrnili domov. 

Kjer ne manjka lepih razgledov
Tekst: Damijan Janežič, foto: Damijan Janežič in Tomaž Sedej
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		Foto:	Tomaž	Sedej

		Foto:	Tomaž	Sedej

		Foto:	Damijan	Janežič		

		Foto:	Damijan	Janežič		



Srečanje gorenjskih fotografov 2022  
Tekst in foto: Vida Markovc

1 redni občni zbor društva, 20. 5. 2022
9 sej IO Fotografskega društva Radovljica
7  debatnih večerov s predavanji
25 prispevkov je bilo objavljenih na spletni strani društva
31  članov je bilo na začetku leta
31  članov je na koncu leta 2022

Razstavljanje v naši galeriji in razstavišču
6 razstav 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 v galeriji Avla Občine Radovljica: 

Dogodki v občini Radovljica 2021/13

1  fotografska razstava Janeza Kramarja v Slovenskem 
planinskem muzeju “Darilo ledene dobe“

1  slovenska fotografska razstava Videz tipnega (JSKD) v 
Murski Soboti, sodelovali dve članici

1  teden ljubiteljske kulture JSKD z razstavo Cvetje kot 
okras Vide Markovc na LU Radovljica

4  fotografski natečaji:
Dogodki v občini Radovljica 2021/13 v soorganizaciji 
z Občino Radovljica, Izlet v Goriška brda, društvena 
fotografska razstava, Vurnikov fotografski natečaj 2022 
v soorganizaciji s Centrom arhitekture Ljubljana in
Društvena pregledna fotografska razstava 2022.

Skozi leto 2022, društvene dejavnosti Fotografskega društva Radovljica   Vida Markovc
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Peto zaporedno srečanje gorenjskih fotografov smo letos 
zaznamovali s fotografsko razstavo na temo MOJE MESTO 
v črno-beli tehniki. Tokrat so sodelovali Fotografsko društvo 
Jesenice, Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj, Fotografsko 
društvo Radovljica, Foto klub Jesenice, Foto klub Tržič in Foto 
klub TNP Bled.

Razstavljene fotografije so prikazovale zanimiv in raznolik vidik 
ustvarjanja fotografij na naslovno temo MOJE MESTO. Vseka-
kor je bil za vsakega udeleženca posebej izziv, kako naj se za-
zre v zgodovino, arhitekturo, kulturno dediščino in utrip mes-
ta ter kaj pomeni živeti v njem ali kaj mu mesto pripoveduje. 

V izrazno fotografijo se vedno bolj vrača črno-bela tehnika.
Motive mest, kot so Bled, Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja 
Loka in Tržič, je prispevalo 32 avtoric in avtorjev. Nekatera 
mesta so nastala s podelitvijo mestnih pravic že v srednjem 
veku, druga pa iz trga ali zaokroženih vasi v 20. stoletju. Nanje 
so vplivali industrializacija, uprava, šport, šolstvo in turizem.

Skupaj z Muzeji radovljiške občine smo razstavo postavili v 
eminentni galeriji Šivčeve hiše, znamenite poznogotske me-
ščanske hiše na Linhartovem trgu, kjer se prepletata likovna 
umetnost in arhitektura 16. stoletja.

Zahvaljujemo se direktorici Muzejev radovljiške občine dr. 
Petri Bole, ki nam je omogočila razstavljanje v galeriji Šivčeve 
hiše v Radovljici, in še posebej kustosinji Barbari Boltar Sok-
lič za vso pomoč in svetovanje pri postavitvi razstave, izvedbo 
otvoritve in izdajo razstavnega kataloga.

Razstavo je odprl župan Občine Radovljica Ciril Globočnik, av-
torje in njihova dela je predstavil predsednik Fotografskega 
društva Radovljica Tomaž Sedej. Simon Krejan, FD JP Kranj, 
pobudnik srečanj, pa je spregovoril o zamisli druženja in med-
sebojnega spoznavanja fotografov Gorenjske.



Fotografski natečaj Dogodki v občini Radovljica 2021/13    Žarko Petrovič

Tema 1: Dogodki v občini Radovljica v letu 2021 
Št. avtorjev 7 (od 9), št. prispelih fotografij 162. Vsak avtor je 
lahko prispeval do največ 10 dogodkov s po 4 fotografijami 
na dogodek. Izbranih je bilo 39 fotografij za razstavo in 
digitalno  prezentacijo. Nagrade: Damjan Markovec – Freddie 
Mercury (1N), Janez Resman – Za vsakdanji kruh (2N) in Matjaž 
Klemenc – Halo, pohiti (3N). Diplome: Jasim Suljanović – Start, 
Vida Markovc – Sanjski čebelnjak 3 in Marijan Ješe – Po maši.

Odprtje fotorazstave 
Odprtje je bilo 31. 3. 2022 v sejni dvorani Občine Radovljica. 
Pozdravni nagovor je imel župan Občine Radovljica, Ciril 
Globočnik, ki je podelil nagrade za najboljše fotografije. Sledila 
sta videoprezentacija (avtor Žarko Petrovič) in ogled sprejetih 
fotografij v avli Občine Radovljica, kjer so bile fotografije 
razstavljene več kot mesec dni. 

Tema 2: Posegi v prostor ob nadgradnji železniške proge 
Podnart–Lesce 
Št. avtorjev 7 (od 9), št. prispelih fotografij 39 in sprejetih 11. 
Vsak avtor je lahko prispeval do 6 fotografij. Nagrade: Vito 
Pretnar – Obnova oboka v predoru Globoko 8. 3. 2021 (1N), 
Saša Slamnik – Od jutra do večera (2N) in Janez Resman – 
Most in sneg sta nova, vlak ne (3N).

Žiriranje 
Simon Krejan, KMF FZS/EFIAP, predsednik žirije, Tanja Frelih 
Egart, Občina Radovljica, in Marjana Ahačič, odgovorna 
urednica Deželnih novic.

Damjan Markovec,	1.	nagrada				Freddie Mercury

Janez Resman,	2.	nagrada				Za vsakdanji kruh

Matjaž Klemenc,	3.	nagrada				Halo, pohiti

Vito Pretnar,	1.	nagrada				Obnova oboka v predoru Globoko

Saša Slamnik,	2.	nagrada				Od jutra do večera

Janez Resman,	3.	nagrada				Most in sneg sta nova, vlak ne

Fotografski natečaj »Dogodki v občini Radovljica 2021« je bil že trinajsti po vrsti in je potekal v organizaciji Fotografskega društva 
Radovljica in Občine Radovljica, ki je tudi vsakoletni sponzor tega fotonatečaja. Temi sta bili dve, sodelovalo pa je 9 avtorjev.


