
                                 
 

Društvo Drobnovratnik vabi na dvodnevni 

TEČAJ NARAVOSLOVNE FOTOGRAFIJE 

v izvedbi priznanih fotografov  

dr. Petre Draškovič Pelc in Staneta Draškoviča Pelca 

Tečaj bo potekal 30. 9. in 1. 10. 2016 v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer 

v Slovenski vasi ter na območju porečja Pivke.  

Cena tečaja je 50 € na osebo, za člane društva Drobnovratnik je cena 20 €.  

Cena vključuje izvedbo tečaja in topel obrok v soboto.  
Plačilo ob potrditvi prijave na poslovni račun društva Drobnovratnik. 

 

Program: 

1. dan: 30. 9. 2016 od 17h – 20h: teoretični del v Ekomuzeju 
2. dan: 1. 10. 2016 od svita* do mraka na terenu in v Ekomuzeju (kosilo 

v Pivki) *Čas in lokacijo določimo v petek.  
 

Tečaj bomo začeli s teoretičnim delom v petek. V soboto se bomo odpravili na 

teren in fotografirali, kasneje bomo nastale fotografije pregledali v učilnici in jih 
skušali izboljšati s praktičnimi nasveti. Poudarek bo na fotografiji krajine in 

detajlov. Pripravili bomo tudi javno projekcijo najuspešnejših fotografij za 
prireditev Okusi Pivških jezer, ki bo 2. 10. 2016 v Slovenski vasi. 
 

TEMATSKI SKLOPI: 

 osnovne fotografske zakonitosti in nastavitve fotoaparata (zaslonka, 

ISO, čas osvetlitev) 

 različni fotoaparati (kompaktni, zrcalno refleksni), objektivi in druga 

fotografska oprema 

 fotografska kompozicija in kadriranje 

 fotografiranje na terenu (praktično delo s fotoaparatom) 

 pregled skupaj nastalih fotografij 

 programi za obdelavo fotografij, osnovne obdelave fotografij v 

Photoshopu oz. drugih programih (prilagajanja barv, ostrine, kontrasta, 

osvetlitve in ostalih parametrov fotografije) 

Potrebna oprema: fotoaparat (zrcalno-refleksni ali kompaktni); lahko tudi stativ in druga foto-
oprema, terenska obutev in oprema, okrepčilo iz nahrbtnika, vedoželjnost in dobra volja ;-) 
 

POMEMBNO: Obvezna prijava na tel: 041-657-308 ali na e-naslov: 
drustvo.drobnovratnik@gmail.com do petka, 23. 9. 2016  

ali do zapolnitve mest. Pohitite, število mest je omejeno! 
 
Tečaj vodita: 
dr. Petra Draškovič Pelc, ki se s fotografijo ukvarja profesionalno, in 
Stane Draškovič Pelc, ljubiteljski fotograf. Petra in Stane sta fotografski 
tandem in življenjska sopotnika, ki veliko prostega časa preživita  
v gozdovih Kočevske in drugih divjih predelih Slovenije in sveta. Rada 
imata dotik prvinske narave in se trudita, da določeni predeli takšni 
ostanejo tudi za poznejše rodove. 
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