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SAMOSTOJNO DELO ŠTUDENTOV VSŠ V FOTOGRAFSKEM STUDIU IN TISKANJE FOTOGRAFIJ 

 

Za samostojno študijsko delo (izvedbo nalog, povezanih z zahtevami študijskega programa) je  

fotografski studio v posameznem študijskem letu študentom na voljo v terminih, ki se objavijo na spletni 

strani šole. Delo poteka izključno pod nadzorom in ob pomoči za to določene osebe (v nadaljevanju 

nadzornik).  

Cena uporabe studia in opreme za samostojno delo študentov je 5,00 € na uro za delovno enoto.  

V fotografskem studiu sta dve delovni enoti, v istem terminu zato lahko v studiu delajo največ štirje 

študentje (po dva na enoto). Delovna enota studia se zakupi za najmanj dve uri. 

Delo v studiu se določenega dne izvede, če je prijavljenih dovolj študentov za vsaj štiri zaporedne ure, 

tako da sta zasedeni obe enoti studia. 

Študentje plačajo uporabo studia in opreme vnaprej, s plačilnim nalogom (glej navodila spodaj). Šola 

denarja za zakupljene ure ne vrača! 

 

Študentje se k delu v studiu prijavijo preko spletne aplikacije na povezavi http://goo.gl/laoz0, najkasneje 

roka, navedenega v spletni objavi (Novice), lahko pa si termin rezervirajo vnaprej, a največ dva termina 

naenkrat. Prednost imajo prijave, ki prispejo prej in so popolne (z vsemi zahtevanimi podatki). Želje 

glede časovnega termina se upoštevajo v največji možni meri. 

Prijava mora vsebovati: 

 ime in priimek študenta, GSM, e-poštni naslov, 

 željen dan in uro uporabe studia,  

 seznam rekvizitov, ki jih želi študent uporabljati pri delu in so last šole, a se ne hranijo v studiu 

(reflektor iz risalnice, mavčni modeli, ipd.). 

Nadzornik dva dni pred predvidenim delom v studiu do 22. ure prijavljenim na elektronske naslove 

sporoči, ali je dovolj prijav za delo v studiu na določen dan. Študent, ki po potrditvi termina za delo 

ugotovi, da mu termin ne ustreza, mora sam dobiti zamenjavo in spremembo sporočiti nadzorniku, ali 

uporabo studia plačati. Prijave študentov, ki jih, kljub potrjeni prijavi, k delu v studiu ne bo in termina ne 

bodo plačali, ne bodo več upoštevane. 

  

Pred pričetkom dela v studiu mora študent nadzorniku predložiti potrdilo o plačilu. 

Tehnično opremo študent prevzame od nadzornika in ji jo ob zaključku dela vrne ter počaka, da jo 

pregleda. Nadzornik uporabo opreme beleži; vračilo in ugotovitve o stanju opreme podpišeta tako 

nadzornik kot študent. 

 

V času samostojnega dela v fotografskem studiu so študentje dolžni upoštevati vse določbe Hišnega 

reda Višje strokovne šole in pravila obnašanja, ki so objavljena v studiu.  

Po zaključenem delu je vsak študent dolžan pospraviti in počistiti za seboj. 

Študentje, ki ne bodo upoštevali pravil obnašanja, določb Hišnega reda in navodil nadzornika, bodo iz 

studia odstranjeni, njihove kasnejše prijave pa ne bodo upoštevane.  

Študentje so materialno odgovorni za namerno povzročeno škodo in škodo, povzročeno iz malomarnosti 

oz. zaradi neupoštevanja pravil. Študentu bo za plačilo stroškov tako nastale škode izstavljen račun. V 

kolikor ga do roka ne bo poravnal, mu bo vstop v prepovedan tudi v okviru študijskih obveznosti 

(predavanj in vaj), do plačila. 

http://goo.gl/laoz0
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Tiskanje fotografij 

 

Študentje, ki bi želeli fotografije natisniti na šoli, morajo fotografije ustrezno pripraviti. Širina tiskanega 

papirja je 60 cm, dolžina je poljubna. Da bodo natisnjene fotografije kvalitetne, naj bodo datoteke v 

velikosti 240 do 300 pixels/inch. Ime datoteke naj sestavljajo ime in priimek študenta ter številka; 

datoteke številčite zaporedno, od 1 dalje (npr. Ime_Priimek_1). 

Fotografije se naložijo na spletni naslov http://www.megaupload.com/; vpišite uporabniško ime 

sola_sezana in geslo razstava, nato kliknite na megauploader in naložite svoje fotografije. 

 

Cena tiskanja je 2 €/10 cm dolžine papirja (s papirjem) oz. 1,5 €/10 cm dolžine papirja (brez papirja; če 

študent po vnaprejšnjem dogovoru s predavateljico Katarino Sadovski prinese svoj papir).  

Stroške tiskanja študent poravna vnaprej, s plačilnim nalogom (glej navodila spodaj). 

 

Predavateljica Katarina Sadovski bo vsak teden natisnila fotografije, ki bodo do četrtka, do 16.00, 

prispele na navedeni naslov in za katere bodo študentje do istega roka v referatu predložili potrdilo o 

plačilu. 

 

Fotografije boste lahko prevzeli v referatu, v času uradnih ur, od petka dalje. 

 

 

Način plačila   

 

Plačila se opravljajo z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN).  

Plačilo za uporabo studia in za tiskanje fotografij mora biti izvedeno z ločenimi plačilnimi nalogi! 

Pri izpolnjevanju UPN upoštevajte navodila, objavljena na spletni strani šole pod geslom, rubrika 

Pojasnila in navodila, dokument Plačevanje obveznosti študentov (str. 2). Kot namen plačila navedite 

Uporaba studia za Ime Priimek, Uporaba PS za Ime Priimek ali Tiskanje fotografij za Ime Priimek, saj ni 

nujno, da je plačnik vedno tudi uporabnik prostora oz. naročnik tiskanja. 

 

 

 

http://www.megaupload.com/

