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Fotografije divjadi v 
naravnem okolju so 
prav gotovo osvežitev v 
slovenskem kulturnem 
prostoru in tudi za 
vsakega obiskovalca 
razstave je to kratek 
premor med novicami 
o nasilju, s katerimi 
se dnevno srečujemo. 
Namen naravoslovnih 
fotografov ni, da 
obdržimo posnetke zase 
kot trofejo za napor 
in potrpljenje, ki ga ta 
zvrst zahteva, temveč 
da ljudem predstavimo 
pomen fotografije v 
odnosu človeka do 
narave.

Foto klub Diana združuje naravoslovne fotografe 
Slovenije. Ustanovljen je bil 9. februarja 1973 v pro-
storih Lovske zveze Slovenije, ko se je porodila ideja, 
da bi lovci lahko namesto puške ali poleg nje na lov 
nosili tudi fotografske aparate. Od prvotne povsem 
lovske fotografije in filma se je dejavnost kluba 
sčasoma razširila na področje slikarstva, kiparstva 
in literature. Klubu se je pridružilo tudi več naravo-
slovnih fotografov, katerih motivi niso samo divjad, 
temveč tudi drugi motivi iz žive in nežive narave. 
V svojih vrstah imamo veliko različnih strokovnja-
kov s področij naravoslovja. Medsebojno si pomaga-
mo pri razčlenjevanju posameznih vrst favne in flore. 
Imamo pa tudi strokovnjake na tehničnem področju, 
poznavalce fotografije in fotografiranja različnih 
živalskih vrst. 
Podmladek članov ljubiteljev narave zagotavlja na-
daljnje uspešno delo pri novih pristopih fotografije 
v naravi. Fotografiranje preko spektiva je uporabno 
tudi za ornitologe. Ptice in druge živali lahko kvali-
tetno fotografiramo tudi od daleč, ne da bi jih motili 
v njihovem okolju. Pri naši fotografiji se uporabljajo 
teleobjektivi, širokokotni objektivi in makro objek-
tivi, odvisno od zvrsti fotografije. Za dobre posnetke 
je potrebno veliko potrpežljivosti in vztrajnosti ter 
poznavanje področja zvrsti, ki ga želiš fotografirati. 
Vse zahteva svoj projekt, zelo malo je naključij.
Razstava naj bo spodbuda za ohranitev narave, s 
katero se žal ravna zelo mačehovsko. Na sprehodih 
po njej lahko opažamo neodgovorno početje nekate-
rih brezbrižnežev. Želimo si, da bi se ljudje zavedali 
svoje okolice z višjo zavestjo, kulturo in jo ohranili 
tudi za kasnejše rodove. 
Prva klubska razstava barvnih diapozitivov Foto klu-
ba Diana je bila v Cerknem 14. 12. 1979. Na pobudo 
naših članov iz Cerknega smo ponovno organizirali 
klubsko razstavo tekmovalnega značaja z naslovom 
Skozi Dianin objektiv, ki se deli na dva dela, in sicer 
na fotografije in projekcijo.
Ob tej priložnosti želimo vsem obiskovalcem obilo 
užitka ob ogledu razstave.

Iko Krašovec, predsednik FK Diana

Franc Jensterle

Miran Krapež
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