
˝Naše bivanje je samo trenutek, ki ga skuša vsak 

čimbolj doživeti.  In moje fotografije so trenutki 

iz življenja narave. Delčki sekunde, ki nas hkrati 

opominjajo na minljivost našega življenja in več-

nost narave. Ujeti trenutki se ne bodo več ponovi-

li, čeprav bo sončni žarek posijal na isti list, kajti 

to bo v nekem drugem času, v neki drugi  zavesti, 

viden z drugimi očmi. Zato skušajmo   živeti in 

najti smisel življenja sedaj– ta hip, ob spominih 

na preteklost in v upanju na prihodnost.˝ 

Janez Konečnik 



 

 Zavod za ohranitev kulturne dediščine 

Mošnice– Moschnitze Vas vljudno vabi na: 

otvoritev fotografske razstave Janeza         

Konečnika ˝Sprehodi po Kočevskem rogu˝, 

ki bo v petek, 24.4.2015 ob 18.00 uri v Dvora-

ni Augusta Schaura v Kočevskih Poljanah. 

Naslov: Kočevske Poljane 18, 8350 Dol. Toplice (pri 

župnijski cerkvi sv. Andreja) 

Ogled razstave bo možen vsako nedeljo ob 9.00 uri in 

sicer do konca septembra 2015 oz. ob predhodni   

najavi na tel. 031 242 130 oz. 040 373 070.  

Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo   

Republike Slovenije 

Janez Konečnik 

Rojen je bil  8.3. 1950 v Slovenj Gradcu. L. 1975 je diplomiral na Fa-

kulteti za gozdarstvo v Ljubljani in se kot dipl. ing. gozdarstva zaposlil 

na Kočevskem. Tam je že od l. 1965: njegov oče je desetletja kot po-

klicni lovec živel sredi kočevskih gozdov in z njim tudi vsa družina.  

Janez Konečnik se že od mladosti ukvarja s fotografiranjem. V ospred-

ju njegovih del je narava, gozd, pokrajina, še posebej pa divje živali. 

Njegove fotografije so bile objavljene v številnih revijah, knjigah, ko-

ledarjih. Pripravil je tudi številne razstave po vsej Sloveniji. Udeležuje 

se tudi mednarodnih razstav. Je član Fotokluba Diana v Ljubljani in 

mednarodne zveze naravoslovnih fotografov v Parizu.  

Še vedno živi in dela na Kočevskem in še vedno ostaja zvest naravo-

slovni fotografiji. 

Več na: http://www.gottscheer.eu/moschnitze/home.html 


