OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48, 4228 Železniki, tel.: (04) 500-00-00, faks: (04) 500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA IZJEMNE DOSEŽKE
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ANDREJU TARFILI,
(rojen 12. decembra 1977, stanujoč Češnjica 41, Železniki)

U T E M E L J I T E V:
Andreja je fotografija pritegnila že kot otroka. Poklicna pot ga je kljub vsemu zanesla v
inženirske vode. Najprej je osem let uspešno deloval v domačem podjetju Domel kot
konstruktor v razvoju, kjer je v tem času najbolj doprinesel z razvojem prvega zaprtega
elektronsko komutiranega motorja AZ. Za tem se je kot razvojnik zaposlil v Seaway
group kot konstruktor karbonskih jadrnic Shipman in sodeloval pri projektu prve
hibridne jahte Greenline. Motor AZ in hibridna jahta Greenline sta bila nagrajena z zlato
inovacijo Gospodarske zbornice Slovenije.
Pred štirimi leti pa se je popolnoma posvetil fotografiji in v tem kratkem času dosegel
številne izjemne uspehe na domačih in tujih tleh. V Kulturnem društvu dr. Ivan Tavčar
Poljane nad Škofjo Loko se je tako leta 2012 včlanil v fotografsko skupino. Vse
fotografske nagrade, ki jih je do danes dobil, so bili posnetki, narejeni v okolici
domačega kraja oziroma Gorenjske. Mednarodna fotografska zveza FIAP mu je lani
podelila naziv AFIAP (artist FIAP).
V številnih natečajih se je izkazal s fotografijami z različnih področij. Enako uspešen je,
ko je potrebno ujeti enkratni trenutek v naravi, izraz na obrazu človeka, športnika v akciji
ali pa bistvo nekega dogodka. Vse to mu daje širok spekter delovanja in pripovednosti na
področju fotografije.
Izpostaviti velja tudi dejstvo, da je Tarfila prvi profesionalni fotograf v občini Železniki in
prvi profesionalni fotoreporter na Selškem. Za občinsko glasilo Ratitovška obzorja je kot
profesionalni akreditirani fotoreporter tako lahko priskrbel fotografije dogodkov na
najvišjem državnem in svetovnem nivoju. Deluje tudi kot zunanji sodelavec časopisa
Gorenjski glas, v katerem je bilo zaradi njegovega spremljanja in dokumentiranja
dogodkov v domačem kraju veliko več objav iz občine Železniki, kot bi jih bilo sicer.

Krona njegovemu fotografskemu ustvarjanju sta letošnji zmagi na največjem svetovnem
fotografskem natečaju Sony World Photography Awards 2016, kjer je med 95.541
fotografijami iz 186 držav s fotografijo z naslovom Cerkev na Sorškem polju postal
svetovni zmagovalec kategorije Open Travel - in Sony National Photography Awards
2016, kjer je postal nacionalni zmagovalec. Ta dosežek se je zapisal med največja
priznanja slovenski fotografiji, kar se je odrazilo v velikem medijskem zanimanju,
slovenska javnost pa ga je nagradila tudi z Imenom tedna na radiu Val 202.
Naj bo ta občinska plaketa dragoceni mejnik in spodbuda za njegovo neutrudno
delovanje na estetskem nivoju, saj skozi fotografijo med drugim tudi popularizira občino
Železniki in kraje pod Ratitovcem in jih predstavi tako domači kot svetovni publiki.
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