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Okvirna vsebina V prvem delu bomo podrobneje pregledali lastnosti, ki 
fotografu služijo kot osnova za njegovo delo. V teoretičnem 
prikazu bomo spoznali osnovne fotografske zakonitosti. 
Tehnične in ustvarjalne! Kako in čemu služi zaslonka, kaj je 
občutljivost ISO, čas osvetlitve in njihovo medsebojno 
povezanost. Spregovorili bomo o praktičnih načinih delovanja 
avtomatske ostritve ter stabilizacije slike. Posebno pozornost 
pa bomo posvetili kompoziciji fotografije in s tem povezanim 
kadriranjem posnetka. 
Pogledali bomo v celotno osnovno digitalno fotografsko 
tehniko. Kamero in njene glavne lastnosti, računalnik in 
programe ter ostalo dodatno fotografsko opremo. Poudarek bo 
na fotografskih kamerah, saj bodo tečajniki na ta način spoznali 
kako lažje obvladati svojo kamero in katera bi bila ob novem 
nakupu primerna za njihov nivo znanja. 
Praktičen del tečaja bomo izkoristili za delo s kamero. 
Spoznavanje in uporabo kamere. Izbiro programskih ali ročnih 
nastavitev za kakovostnejši zajem motiva. V praktičnem delu 
bomo poizkusili, znanje pridobljeno v prvi polovici tečaja, 
prenesti v fotografije! Vgrajeni avtomatiki bomo pomagali, da 
bo naša fotografija še višje kakovosti. 
 S prikazom različnih primerov bomo spoznali, kako še bolje 
izkoristiti naše fotografsko znanje in tehniko za še boljše 
fotografije. Spoznali bomo kako pripraviti fotografije z 



enostavnimi računalniškimi programi, za njihov pregled na 
zaslonih, za izpis na papir, tako za fotolaboratorij kot domači 
tiskalnik. 
V zadnjem delu bomo pregledali in komentirali fotografije 
posnete v praktičnem delu tečaja. 

  

Cilji Obvladovanje fotografske kamere, kompozicije v fotografiji in 
prikaz ustvarjenih fotografij. 

  

Metode (npr. predavanje, 

diskusija, delo v parih, delo 
s pisnimi viri, praktično 
delo, študijski obiski … ) 

Predavanje, praktično delo na terenu in v učilnici 

Uporabljena literatura   
in viri za pripravo 
programa 

  brez 



 


