
FK Diana in LZS 

vas ob tem jubileju
vabita na prireditev 

in odprtje fotografske 
razstave, ki bo 

19. januarja 2023, 
ob 18. uri, 

na sedežu LZS
Župančičeva 9, Ljubljana.

Razstava bo na ogled do konca 
meseca marca. 

50 LET
1973-2023

FOTO KLUB DIANA
50 let delovanjaPublikacija je opremljena 

s fotografijami članov FK Diana. 

Oblikovala Sara Krapež



Foto klub Diana že pol stoletja uspešno združuje 
naravoslovne fotografe v vseh smereh favne in flore. 
Pestro delovanje se je širilo tudi na področje kiparstva, 
slikarstva, založništva in literature, kar je v svoji dolgoletni 
zgodovini pustilo vidno zapuščino. 
V današnjem času podnebnih sprememb, prekomernega 
izsekavanja gozdov, onesnaževanja vodnih virov in 
ozračja, je prispevek fotografije pomemben dejavnik 
pri ohranjevanju žive in nežive narave kot opomnik 
odgovornejšega ravnanja našega planeta. 

Od časa, ko se je na Lovski zvezi Slovenije porodila ideja 
in izpeljala ustanovna skupščina FK Diana, daljnega 9. 
februarja 1973, se je v naravi že veliko stvari spremenilo. 
Prijaznejša narava in časi so dobili novo razsežnost, ki jo 
fotografi beležimo z nostalgijo. 
V času našega delovanja in ustvarjanja se je že temeljito 
spremenila oprema in tehnika fotografske opreme. Iz 
filma smo prestopili na digitalno tehniko, ki nam omogoča 
vedno boljše posnetke. Še vedno pa so najboljši posnetki 
žal v najtežjih pogojih, različnih terenih, tudi v snegu in 

mrazu. To pa zahteva veliko potrpežljivosti, znanja in 
redkeje srečnega naključja, s katerim je fotograf bolj redko 
nagrajen.
Sodelovanje z Lovsko zvezo, lovci in Lovskimi družinami 
je prispevalo k vidnim rezultatom našega dela. Naši člani 
sodelujejo na naravoslovnih fotografskih razstavah, kjer 
dosegajo vidne rezultate, nagrade in priznanja, doma 
in po svetu. To so razstave, tudi na najvišjih nivojih, pod 
patronati FIAP, PSA, CPA, itd.
Med našimi člani so bili in so še strokovnjaki na posameznih 
področjih naravoslovja in tehnike fotografije, kar nam 
omogoča širjenje znanja na obeh omenjenih nivojih. 
Ob jubilejni 50-letnici našega delovanja in enako 
dolgega sodelovanja z lovsko organizacijo, na sedežu 
LZS postavljamo bogato fotografsko razstavo fotografij 
naših članov. Z razstavo želimo ljudem približati lepoto in 
pestrost naše čudovite in dragocene flore in favne. 
Naj bo to vzpodbuda za lepše, prijaznejše ravnanje pri 
ohranjanju naše narave, ki vztrajno kopni pred našimi 
očmi.
Hvala vsem članom, ustanovnim, dosedanjim in sedanjim, 
ki so s svojimi deli prispevali in ohranili FK Diana na nivoju, 
da je danes razpoznaven tako doma, kot v svetu.
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