
 
 

Projekt 
Ljudska univerza Murska Sobota (vodja konzorcija), Ljudska univerz

Miklošiča Ljutomer in Lokalna razvojna fundacija za Pomurje

  

 

Operacijo »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v 

programskem obdobju 2014-2020, prednostna os:

10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učen

izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc

validiranja pridobljenih kompetenc; spe

 

»IZ SPOMINSKE KARTICE

v okviru katere boste spoznali

priprave in oblikovanja digitalne fotoknjige

popolnoma zamrl, zdi se, da zaradi vedno večje digitalizacije in njene navidezne brezosebnosti, 

hrepenjen po pristnem stiku prstov
 

Temeljni namen delavnice je spodbuditi 

z navedenim bo delavnica »Iz spominske kartice nazaj v roke

obdelave digitalnih fotografij, tako da bodo te primerne za dostojen prenos na sodoben fotografski 

papir. Preko osnov dobre fotografije bomo spoznali tudi di

urejanja velike množice »snapshotov«, ki jih naredimo vsak dan, na koncu pa bomo razkrili tudi 

skrivnost famoznega »fotošopiranja« in ugotovili kako dandanes kamera ne doda 5 kg, ampak jih 

odvzame.   
 

V program se lahko vključite zaposleni 

znanja na področju dela z digitalnimi fotografijami 

pri poklicnem delu.  
 

Program bo razdeljen na niz delavnic, 

Martjanci 36, 9221 Martjanci (Bistra hiša Martjanci)

termine izvedb določili na uvodnem srečanju

predviden v mesecu maju/juniju
 

Program je za udeležence BREZPLAČEN

programu. Obvezne so prijave 

oziroma preko telefonske številke

 

Vljudno vabljeni! 

 
 

Projekt pridobivanje kompetenc 2016 do 2019 izvajajo  partnerji:  
Ljudska univerza Murska Sobota (vodja konzorcija), Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, 

Miklošiča Ljutomer in Lokalna razvojna fundacija za Pomurje 
 

  
  

ridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019«, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 

ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v 

2020, prednostna os:10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 

10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, 

tenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno pre

c; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vs

Vabilo na brezplačno delavnico 
 

SPOMINSKE KARTICE NAZAJ V ROKE«   
 

v okviru katere boste spoznali načine urejanja in obdelave digitalnih fotografij 

priprave in oblikovanja digitalne fotoknjige 

 

Fotografije in albumi so se že pred leti popolnoma preselili iz 

klasičnih filmov in fotografskih temnic na spominske kartice ter 

aplikacije za digitalno obdelavo. Danes naše fotografske zbirke 

prebivajo na pametnih telefonih in prenosnikih, retuširamo jih z 

miško in digitalnimi peresi, listanje družinskih albumov na kavču ob 

abrahamih pa je že skoraj pozabljeni ritual. 

ovekovečenja svojih najljubših trenutkov v fizični obliki ni 

di se, da zaradi vedno večje digitalizacije in njene navidezne brezosebnosti, 

po pristnem stiku prstov s fotografskim papirjem celo narašča.  

je spodbuditi računalniško in digitalno pismenost med odraslimi. V

z navedenim bo delavnica »Iz spominske kartice nazaj v roke« obsegala tematiko urejanja in 

obdelave digitalnih fotografij, tako da bodo te primerne za dostojen prenos na sodoben fotografski 

. Preko osnov dobre fotografije bomo spoznali tudi digitalne tehnike, naprej seveda samega 

urejanja velike množice »snapshotov«, ki jih naredimo vsak dan, na koncu pa bomo razkrili tudi 

skrivnost famoznega »fotošopiranja« in ugotovili kako dandanes kamera ne doda 5 kg, ampak jih 

zaposleni odrasli, starejši od 45 let, ki želite pridobiti ali okrepiti svoja 

digitalnimi fotografijami in ta znanja potrebujete v vsakdanjem življenju ali

niz delavnic, katere se bodo izvajale v računalniški 

(Bistra hiša Martjanci), v popoldanskem času, pri čemer bom

na uvodnem srečanju. Število mest je omejeno! 

/juniju 2017 oziroma se bo začel izvajati takoj ob zapolnitvi mest (12).  

BREZPLAČEN! Na koncu programa pridobite Potrdilo o 

rijave na delavnico preko elektronske pošte kristjan@lrf

oziroma preko telefonske številke 02 538 13 54 (Kristjan Šadl). 

a Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Gimnazija Franca 

«, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 

okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v 

10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 

ja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, 

o prek poklicnega usmerjanja in 

 v vseživljenjsko učenje. 

urejanja in obdelave digitalnih fotografij ter  

i popolnoma preselili iz 

klasičnih filmov in fotografskih temnic na spominske kartice ter 

aplikacije za digitalno obdelavo. Danes naše fotografske zbirke 

etnih telefonih in prenosnikih, retuširamo jih z 

miško in digitalnimi peresi, listanje družinskih albumov na kavču ob 

abrahamih pa je že skoraj pozabljeni ritual. Vendar pa čar 

ovekovečenja svojih najljubših trenutkov v fizični obliki ni 

di se, da zaradi vedno večje digitalizacije in njene navidezne brezosebnosti, 

med odraslimi. V skladu 

« obsegala tematiko urejanja in 

obdelave digitalnih fotografij, tako da bodo te primerne za dostojen prenos na sodoben fotografski 

gitalne tehnike, naprej seveda samega 

urejanja velike množice »snapshotov«, ki jih naredimo vsak dan, na koncu pa bomo razkrili tudi 

skrivnost famoznega »fotošopiranja« in ugotovili kako dandanes kamera ne doda 5 kg, ampak jih 

ki želite pridobiti ali okrepiti svoja 

bujete v vsakdanjem življenju ali 

računalniški učilnici na naslovu 

, pri čemer bomo točne 

Število mest je omejeno! Termin izvajanja je 

ob zapolnitvi mest (12).   

Potrdilo o opravljanem 

kristjan@lrf-pomurje.si 
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Delavnica 1: 

• Spoznavanje razlik med analogno in digitalno fotografijo;

• Kaj so lastnosti dobre fotografije;

• Kaj je bilo pomembno včasih in kaj danes?

• Razlaga bistvenih pojmov digitalne fotografije

• Predstavitev naprav za snemanje digitalnih fotografij (digitalne kamere, pametni telefoni….)

• Predstavitev sodobnih digitalnih ap

• Kaj je Instagram? 
 

Praktični del: 

• Dobra fotografija v predavalnici ali zunaj nje s telefo
 

Delavnica 2: 

• Revizija fotografij udeležencev, kaj je dobro in kaj ne;

• Kaj so fotografske serije; 

• Kaj so foto albumi in kaj so foto knjige;

• Različne foto knjige. 
 

Praktični del: 

• Smiselna serija fotografij, ki bo predstavljala vaš album.
 

Delavnica 3: 

• Prenos iz fotografskih naprav 

• Osnove urejanja; 

• Napredno urejanje. 
 
Praktični del: 

• Priprava in ureditev digitalnega albuma.
 
Delavnica 4:  

• Osnove digitalne fotografije; 

• Napredna digitalna obdelava; 

• Predstavitev profesionalne obdelave digitalnih fotografij;

• Priprava za odtis.  
 
Praktični del: 

• Digitalna obdelava najljubše fotografije.
 
Delavnica 5: 

• Predstavitev programa Digifot za izdelavo foto 

• Kako pripraviti fotografije za odtis s programom D

• Kako sestaviti foto knjigo; 

• Predstavitev Digifot aplikacije za mobilne telefone.

 
Vsi udeleženci delavnice dobite popust pri izdelav
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ridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019«, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 

ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v 

2020, prednostna os:10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 

10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, 

tenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno pre

c; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vs

OKVIREN PROGRAM DELAVNICE 

alogno in digitalno fotografijo; 

fotografije; 

Kaj je bilo pomembno včasih in kaj danes? 

ih pojmov digitalne fotografije; 

Predstavitev naprav za snemanje digitalnih fotografij (digitalne kamere, pametni telefoni….)

Predstavitev sodobnih digitalnih aplikacij za obdelavo fotografij; 

v predavalnici ali zunaj nje s telefonom ali digitalnim fotoaparatom. 

ežencev, kaj je dobro in kaj ne; 

foto knjige; 

, ki bo predstavljala vaš album. 

na računalnik z okoljem Windows; 

Priprava in ureditev digitalnega albuma. 

 

obdelave digitalnih fotografij; 

fotografije. 

igifot za izdelavo foto knjig; 

tografije za odtis s programom Digifot online; 

igifot aplikacije za mobilne telefone. 

dobite popust pri izdelavi fotografij in foto knjig pri Digifotu! 

a Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Gimnazija Franca 

«, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 

okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v 

10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 

ja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, 

o prek poklicnega usmerjanja in 

 v vseživljenjsko učenje. 

Predstavitev naprav za snemanje digitalnih fotografij (digitalne kamere, pametni telefoni….); 


