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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšne fotografije si želijo bralci spletnih
informativnih portalov. Raziskava je bila narejena s pomočjo ankete, ki je vsebovala
fotografije, in vseh komentarjev bralcev, ki smo jih kadarkoli zasledili na različnih
družbenih omrežjih.
Fotografije, ki so predstavljene v diplomski nalogi, so bile fotografirane na dogodkih v
občini Domžale za informativni spletni portal Domžalec.si. Ker je to lokalni informativni
portal, smo zelo veseli mnenj bralcev. Fotografija pa je glavni element za uspešno
predstavljen dogodek.

Ključne besede: fotografija, digitalna fotografija, informativni spletni portal, Adobe
Lightroom, Domžalec
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ABSTRACT
The purpose of the diploma thesis was to find out what kind of photos the readers of
informative online websites want. The survey was made from a poll that contained
photographs and also all comments from users, posted on different social networks.
Photographs that were presented in diploma theses were taken on events in the
municipality of Domžale for the informative web portal Domžalec.si. Because
Domžalec.si is a local web portal, we are very pleased with any reader's comments.
Also, photography is one of the main elements of a successfully presented event.
Keywords: photography, digital photography, informative web portal, Adobe
Lightroom, Domžalec
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1

UVOD

Diplomsko

delo

temelji

na

vprašanju:

kakšne

fotografije

pritegnejo

bralce

informativnega spletnega portala? Naslov diplomske naloge je bil izbran na podlagi
praktičnega usposabljanja in dela, ki sem ga opravljala v podjetju, ki ima v lasti lokalni
spletni informativni portal Domžalec.si. Spletni portal Domžalec.si deluje na področju
občine Domžale z bližnjo okolico. Ker je to zelo lokalni spletni portal, imajo bralci
pomembno vlogo pri njegovem ustvarjanju. Ustvarjalci so zelo veseli tudi njihovega
mnenja in deljenih zgodb.
V teoretičnem delu se nahaja kratka teorija o najpomembnejših dejavnikih za izdelavo
fotografije, kot so: fotoaparat, objektivi, bliskavica, nastavitve fotoaparata, pravila in
kompozicija ter postprodukcija fotografije.
V eksperimentalnem delu se nahajajo fotografije, ki smo jih skupaj z bralci analizirali,
pogledali pa smo si tudi pogoje in v preglednici predstavili opremo, s katero so nastale.
Za pridobitev rezultatov je bila izdelana tudi anketa, v kateri smo bralce grafično
spraševali, katere fotografije so jim najbolj všeč. Vse pridobljene odgovore smo
primerjali s teorijo iz knjig in z našimi domnevami. Na koncu pa sledijo še ugotovitve,
kaj bi bilo najbolje spremeniti oziroma popraviti, da bi se z našimi fotografijami lahko še
bolj približali bralcem.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1

INFORMATIVNI SPLETNI PORTALI

Informativni spletni portal je spletna stran, namenjena posredovanju informacij.
Informacije so lahko na svetovni, državni ali lokalni ravni.
V Sloveniji imamo pravo »poplavo« različnih informativnih spletnih portalov. Med
najbolj znane spadajo: 24ur.com, MMC RTV Slovenija, Svet24.si in še bi lahko
naštevali. V Sloveniji pa imamo tudi kar nekaj lokalnih informativnih portalov, kot so:
Domžalec.si, Primorske novice, Kamnik.info, Dolenjska news, Gorenjski glas, Lendava
info, Drevored, Notranjske novice …

2.2

LOKALNI INFORMATIVNI SPLETNI PORTAL DOMŽALEC.SI

Lokalni informativni spletni portal Domžalec.si deluje na področju občine Domžale z
bližnjo okolico. Ime je dobil po nekdanjem poimenovanju prebivalcev Domžal –
Domžalci. Portal je bil prvič predstavljen javnosti leta 2012. Direktor in glavni odgovorni
urednik informativnega spletnega portala Miha Ulčar je tega leta ugotovil, da se v
Domžalah pojavlja potreba po novem sodobnem mediju, s katerim bi ažurno obveščali
javnost.
Ustvaril je programsko shemo in vsa pravila ter nato uredil vsa potrebna dovoljenja za
ustanovitev novega medija. Med tem je izbral barvno shemo spletnega portala, ki
ponazarja barvi Domžal, to sta rumena in modra.
Po ustvarjenem spletnem portalu je pred javno objavo že naložil kar nekaj prispevkov.
Prednost spletnega portala je sigurno v tem, da je zelo ažuren ter nima omejenega
prostora za fotografije in celo videoposnetke. Celotna vsebina se arhivira in še danes
lahko prebiramo članke iz leta 2012. Portal je zasnovan tako, da se objavlja čim širši
spekter novic, ki jih lahko občani in razna društva pošiljajo tudi sami.
10. oktobra 2018 je spletni portal Domžalec.si praznoval 6. leto obstoja. Tega leta je
spletni portal Domžalec.si obiskalo 358.700 uporabnikov, število uporabnikov pa
nenehno narašča (1).
2

2.2.1 Vrste dogodkov
V občini Domžale imajo vrsto različnih dogodkov, ki so povezani s prazniki in letnimi
časi. Razlikujejo se predvsem glede starostnih skupin, katerim so namenjeni. Na
področju Domžal je torej letno prisotnih okoli 4000 dogodkov v organizaciji različnih
društev, občine, turistično informacijskega centra.
Dogodki se delijo na:
•

prireditve za otroke in mlade,

•

kulturni dogodki in razstave,

•

glasbeni dogodki,

•

športni dogodki,

•

predavanja in potopisi.

2.3

TISKANI MEDIJ – GLASILO SLAMNIK

Zgodovina glasila Slamnik sega vse do leta 1925. Takrat se je glasilo imenovalo
»Domžalec« in je bilo namenjeno izključno obeležbi praznikov in obletnic. Leta 1962 se
je glasilo preimenovalo v »Občinski poročevalec«, ki je bilo razglašeno za uradno glasilo
Socialistične zveze delovnega ljudstva Domžale. Leta 1991 pa se je glasilo
preimenovalo v »Slamnik« in tako se imenuje še danes. Glasilo izhaja enkrat mesečno
in ga občani Domžal brezplačno prejmejo v svoje nabiralnike (2).

2.4

PRIMERJAVA INFORMATIVNEGA SPLETNEGA PORTALA IN

TISKANEGA MEDIJA
Spletni portal Domžalec.si in glasilo Slamnik sta neposredno povezana. Glavni in
odgovorni urednik spletnega portala piše članke tudi za glasilo, kar pomeni, da se tako
v glasilu kot na spletnem portalu uporabijo enake fotografije. Na spletnem portalu je na
voljo tudi digitalizirana verzija glasila in je tako dostopna vsem.
Spletni portal sledi sodobnim trendom in bralcem ponudi veliko ažurnih informacij v čim
krajšem možnem času, kar pa pri tiskanem glasilu ni mogoče.
3

Tudi pri fotografijah na spletu ali v tiskanem glasilu najdemo kar nekaj razlik. Prva in
največja je v številu fotografij. Glasilo ima omejen prostor in tako tudi objavljenih manj
fotografij. Spletni portal lahko objavi neomejeno število fotografij, vendar se pri
Domžalcu držijo pravila, da je v članku objavljenih največ 20 fotografij, ostale pa si
bralci lahko ogledajo v dodatni galeriji, ki je dostopna preko povezave.

2.5

PRIMERI DOBRE SPLETNE FOTOGRAFIJE

Primere dobre spletne fotografije smo izbrali z najbolj branega spletnega portala v
Sloveniji 24ur, ker ga tudi sami radi spremljamo in se nam fotografije zdijo primerne.
Najbolj všeč pa so nam fotografije fotografa Mira Majcna, ki fotografira za omenjeni
informativni spletni portal. Tako smo analizirali tri njegove fotografije: koncert skupine
Bullet For My Valentine, ki je na sliki 2, fotografijo iz oddaje Zvezde plešejo, ki je na
sliki 3 in fotografijo z nogometne tekme, ki je na sliki 4.

Slika 1: Hokejist Anže Kopitar (3)
Na zgornji fotografiji (Slika 1) vidimo hokejista Anžeta Kopitarja med tekmo. Fotografijo
smo si izbrali kot dobro spletno fotografijo, ker je tako tehnično kot vizualno zelo
primerna. Ozadje je zamegljeno, vendar še vedno dovolj vidno, da je fotografija posneta
na tekmi, poskrbi, da hokejist še bolj izstopa. Njegova mimika obraza sporoča
zaskrbljenost, ki zagotovo še bolj pritegne bralce.

4

Slika 2: Koncert skupine Bullet For My Valentine (4)
Mnogi bralci, ki prebirajo reportaže s koncertov, radi vidijo, da se na kateri od fotografiji
vidi tudi publika. Poslušalci fotografijo naredijo bolj polno in dodajo neko zgodbo. Slika
2 prikazuje pevca s skupine Bullet For My Valentine med petjem pesmi in poslušalce,
ki doživeto poslušajo. Tako gledalci na levi strani in pevec na desni lepo zapolnijo
celotno fotografijo.

Slika 3: Oddaja Zvezde plešejo (5)
5

Ključen trenutek oddaje Zvezde plešejo je konec plesa in komentarji ocenjevalcev.
Slika 3 prikazuje trenutek, ko so ocenjevalci povedali svoje mnenje o plesu in z
rokovanjem čestitali plesalcu. Celotna fotografija prikazuje navdušenje in veselje. Tako
lahko bralci članka preko slike predvidevajo, da je bil nastop uspešno predstavljen.

Slika 4: Nogometna tekma (6)
Nogometne tekme so fotografsko zahtevnejše, ker se vse odvija hitro in daleč od
fotografovega objektiva. Slika 4 nam je všeč, ker je »ustavila« padec in prikazuje odziv
nogometaša. Zelo barvita in zanimiva fotografija pritegne bralce k branju članka.
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2.6

DIGITALNA FOTOGRAFIJA

Za zajem in shranjevanje digitalnih fotografij potrebujemo elektroniko. Digitalno
fotografijo zajame digitalni fotoaparat elektronsko s pomočjo tipala občutljivega na
svetlobo. To tipalo svetlobo pretvori v električne signale, ki jih nato elektronska vezja
preoblikujejo v računalniško berljiv zapis (7).
Za fotografije, ki so namenjene objavi na informativnem spletnem portalu, je bistveno,
da so na voljo v najhitrejšem možnem času. Tako od posnetka, obdelave in objave
fotografije mine samo nekaj minut. Velika prednost digitalne fotografije je zagotovo tudi,
da zasede malo prostora. Z eno spominsko kartico lahko naredimo okoli 300 fotografij,
zamenjava kartice pa traja samo nekaj sekund. S tem fotograf ne zamudi pomembnih
dogodkov (7).

2.7

OPREMA

V fotografski torbi, s katero se udeležujemo dogodkov, je kar nekaj različne opreme, ki
jo bomo uporabili, pa je odvisno od več dejavnikov: prostor, svetloba ter kako blizu
nastopajočim smo lahko.

2.7.1 FOTOAPARAT
Zrcalno refleksni fotoaparat je sestavljen iz osmih pomembnih komponent. To so:
objektiv, zaslonka, zaklop, svetlobno občutljiv medij, medlica, iskalna prizma, iskalo in
premično ogledalce.
DSLR je eden najbolj razširjenih in uporabnih fotoaparatov, ki ga uporabljajo tako
profesionalci kot tudi amaterji. Predmet, ki ga fotografiramo, gledamo skozi isti objektiv,
kot ga posname. Vse to pa je mogoče zaradi zrcalca, ki pod kotom usmeri sliko skozi
prizmo v iskalo. Ti fotoaparati omogočajo ročne nastavitve, o katerih si lahko več
preberete v nadaljevanju (8).
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2.7.2 OBJEKTIVI
Sodobni fotoaparat brez objektiva ne more narediti slike. Na spodnji fotografiji (Slika 5)
lahko vidimo, kako je objektiv je sestavljen iz več leč. Njegova naloga je, da zbere
svetlobo in projicira sliko na površino, ki je občutljiva na svetlobo.

Slika 5: Sistem leč v objektivu (9)

V DSLR fotoaparatu je to digitalno tipalo oziroma senzor. Najpomembnejši lastnosti
objektiva sta svetlobna jakost in goriščna razdalja (10).
Goriščna razdalja je razdalja med optičnim središčem leče in njenim goriščem. Lahko
je spremenljiva ali stalna, kar pomeni, da če ima objektiv spremenljivo goriščno razdaljo,
je z njim možno približati objekt, ki ga fotografiramo, ne da bi fotograf spremenil svojo
lokacijo. Kako izgleda spreminjanje goriščne razdalje, si lahko ogledamo na zgornji sliki
(11).
Glede na goriščno razdaljo objektive delimo v več skupin: navadni objektivi, širokokotni
objektivi, ribje oko in tele objektivi. Navadni objektivi so tisti, ki imajo goriščno razdaljo
do okoli 50 mm. Ta goriščnica ima zorni kot enak tistemu, ki ga ima človeško oko. Med
širokokotne objektive spadajo objektivi, ki lahko zajamejo večji kot pogleda kot človeško
oko. Njihova goriščna razdalja je po navadi okoli 35 mm. V to vrsto objektivov spada
tudi ribje oko oziroma »fish eye«. Ribje oko je objektiv, ki pokriva zorni kot 180 stopinj
in ima najmanjšo goriščno razdaljo (okoli 8 mm). Takšni objektivi ustvarjajo močno
okroglo in popačeno fotografijo. Goriščna razdalja teleobjektivov se začne pri 80 mm in
sega tudi do 300 mm ali več. To so objektivi, s katerim se največkrat fotografira dogodke,
na katerih je opazovalec oddaljen od prizorišča dogajanja (12).
8

2.7.3 DODATNA BLISKAVICA
Bliskavica skrbi, da kamera dobi dodatno svetlobo, ki je sicer v slabih svetlobnih
razmerah ni dovolj. V glavi bliskavice se nahaja svetilo in cev, ki širino svetlobnega
snopa aplicira žariščnici na zoom objektivu. V telesu najdemo elektroniko, na zadnji
strani pa LCD zaslon, na katerem vidimo vse nastavitve. V nogi so konektorji, s katerimi
se bliskavica in kamera povežeta.
Bliskavice se med seboj razlikujejo po vodilnem številu. To je meritev, s katero
določimo, kako daleč bo blisk lahko prišel do fotografiranega predmeta (13).
Poznamo bliskavico, ki je že vgrajena v fotoaparat ali dodatno bliskavico. Prva je manj
zmogljiva za profesionalno rabo.
Najboljši način pri fotografiranju z dodatno bliskavico v notranjih prostorih je, da jo
usmerimo v strop. Tako se bo svetloba od stropa odbila v predmet, ki ga fotografiramo.
Če pri fotografiranju z bliskavico nastavimo daljši čas, bodo črne površine na fotografiji
dobile malo barve (7).

2.8

NASTAVITVE

2.8.1 BARVNA TEMPERATURA SVETLOBE
Merska enota za merjenje barvne temperature je kelvin. Nižje kot je število, bolj modra
je svetloba, če je število višje, pa je bolj rumena. Kako se to odraža na fotografiji, si
oglejmo na sliki 6. Dnevna svetloba ima okoli 5000 K, navadna žarnica okoli 3200 K in
LED dioda 6500 K. Nastavitev barvne temperature svetlobe oziroma beline se na
digitalnih fotoaparatih imenuje "white balance". Predmet osvetljen z LED diodo bo bolj
moder, med tem če ga osvetlimo z navadno žarnico, bo videti bolj rumen (8).
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Slika 6: Nastavitev barvne temperature svetlobe (14)

2.8.2 ZASLONKA/GLOBINSKA OSTRINA
Zaslonka je odprtina objektiva, ki se jo meri s številko. Višja številka pomeni, da v
objektiv pride manj svetlobe, z nižjo številko pa več.
Globinska ostrina je področje na fotografiji, ki je izostreno. Nižja je številka, bolj oster
bo le predmet, na katerega smo ostrili, vse okoli njega pa bo zamegljeno. Kadar
nastavimo višjo številko, pa bo ostrejše tudi vse okoli njega.
Torej na globinsko ostrino vpliva več stvari: dolžina objektiva, velikost zaslonke in
oddaljenost fotoaparata od objekta, ki ga fotografiramo (8).

2.8.3 ČAS OSVETLITVE (HITROST ZAKLOPA)
V sodobnih fotoaparatih imamo že vgrajen svetlomer, ki meri vstopno svetlobo. Ta nam
pomaga, da lažje določimo, v katerem načinu bomo fotoaparat uporabljali. Koliko časa
bo zaklop odprt, je odvisno od časa osvetlitve. Zaslonka in zaklop določata količino
svetlobe, ki čez objektiv pade na senzor. Velika hitrost zaklopa nam omogoča, da gibanje
zamrznemo. Manjša hitrost zaklopa pa povzroči, da bo gibanje zamegljeno (8).

2.8.4 SVETLOBNA OBČUTLJIVOST
Svetlobno občutljiv material v DSLR fotoaparatih je digitalno tipalo oziroma senzor.
Digitalno tipalo je sestavljeno iz pikslov, to so svetlobno občutljive točke, ki zaznajo
valovne dolžine svetlobe.
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Te podatke pa na koncu računalniški procesor spremeni v fotografijo.
Na kvaliteto fotografije ne vpliva le število pikslov svetlobnega tipala, ampak tudi njihova
gostota in velikost. Manjši, kot so piksli svetlobnega tipala, manj svetlobe sprejmejo in
s tem dobimo večji digitalni šum (8).

2.9

POSTPRODUKCIJA FOTOGRAFIJ

Pred samo objavo fotografije jo je potrebno tudi primerno obdelati. Kaj vse bomo s
fotografijo naredili, pa je odvisno od naših pričakovanj in fotografije. Z urejanjem
fotografije lahko pridemo do neverjetnih rezultatov (15).

2.9.1 RAW format
"Surov" RAW zapis fotografije je natanko tak, kot ga navede tipalo v fotoaparatu.
Prednost tega zapisa je velika možnost poseganja v fotografijo, slabost pa da zasede
veliko prostora na spominski kartici (15).
Pri fotoaparatih Canon se imenuje CR2. Torej ta format obdrži celoten digitalni zapis
fotografije. Ostali digitalni formati zapisa fotografijo zmanjšajo in spremenijo, s tem pa
povzročijo, da se veliko podatkov izgubi (8).
Format RAW je zelo pomemben pri nadaljnji obdelavi fotografije, saj omogoča skoraj
neomejeno število prilagoditev fotografije.

2.9.2 Adobe Photoshop Lightroom
Program je namenjen organiziranju upravljanja z velikim številom fotografij. Program
prebere vse podatke o fotografiji (čas in datum nastanka, nastavitve, ki so bile
uporabljene pri fotografiranju) ter jih urejeno razvrsti. Tako fotograf enostavno izbere
fotografije, ki jih želi urediti in pripraviti za nadaljnjo uporabo. Pri urejanju so fotografu v
veliko pomoč filtri, ki jih lahko ustvari sam ali pridobi že narejene.
Tako si pri urejanju fotografij prihrani čas in ustvari serijo fotografij, ki so si podobne
med seboj. Na sliki 7 lahko vidimo primer obdelave fotografije. Leva fotografija je
neobdelana, desna pa je obdelana in primerna za objavo (16).
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Slika 7: Urejanje fotografije v programu Photoshop Lightroom
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

Fotografije so bile posnete na različnih lokacijah, kjer so se dogajale prireditve.
Vsaka prireditev je drugačna in zato so različne tudi fotografije.

3.1

MATERIALI

3.1.1 Oprema
Fotoaparat

Canon EOS 70D
Canon EOS 80D

Objektiv

Sigma 17-50 mm, f/2.8
Canon 10-18 mm, f/4.5-5.6
Canon 50 mm, f/1.8
Canon 55-250 mm, f/4.5-5.6

Bliskavica

Metz 58 AF-2

Spominska kartica

SanDisk Extreme 16gb

Računalnik

Asus N76VM

Programska oprema

Adobe Lightroom Classic CC
Preglednica 1: Oprema

3.1.2 Osvetlitev
Na osvetlitev nismo imeli veliko vpliva. Dogodki se dogajajo v različnih prostorih, kot so
telovadnice, kulturni domovi, parki itd. Tako je tudi svetloba vedno drugačna. Včasih
imamo srečo in je dogodek zunaj, kjer so večinoma super pogoji za fotografiranje in
dovolj svetlobe, ko pa je dogodek v notranjih prostorih, si, če je le mogoče, pomagamo
z dodatno bliskavico.

3.1.3 Postprodukcija
Fotografije smo pred objavo uredili še v programu Adobe Photoshop Lightroom CC, ki
ga imamo naloženega na prenosnem računalniku Asus. Fotografije smo obrezali, če je
bilo potrebno in popravili svetlost, kontrast, nasičenost… Na fotografije smo dodali še
filter oziroma »preset«, s katerim dosežemo, da vse fotografije z različnih dogodkov
delujejo čimbolj enotno.
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3.2

METODE

Prevladujoča metoda je ujeti pomembno dogajanje in najbolje predstaviti celotni
dogodek. Na primer: fotografiranje otvoritve nove telovadnice. Tu je najpomembnejši
trenutek, ko pomembne osebe prerežejo slavnostni otvoritveni trak.
Po izboru fotografij sledi še postprodukcija v programu Adobe Photoshop Lightroom
CC, kjer fotografije pripravimo in uredimo za objavo na spletnem portalu.

3.2.1 Postopki
Najprej izvemo, kateri dogodek je potrebno fotografirati in kje se bo dogajal. Ker se s
tem ukvarjamo že nekaj časa, okvirno vemo, kakšni so pogoji, v kateri od dvoran bo
oziroma kje zunaj. Pripravimo torbo z opremo in se odpravimo fotografirat. Med
fotografiranjem upravljamo z ročnimi nastavitvami in menjamo objektive. Ko zaključimo
s fotografiranjem, moramo čim hitreje urediti fotografije v programu Adobe Photoshop
Lightroom CC in ko končamo izbrane fotografije, pošljemo glavnemu odgovornemu
uredniku informativnega spletnega portala, ki naredi še dodaten izbor in objavi
fotografije skupaj z napisanim člankom.

3.3

ANKETA

Opravimo anketiranje ljudi, da izvemo, kakšno je njihovo mnenje o izbranih fotografijah.
Ker brez bralcev informativni spletni portal ne bi obstajal, so prav oni tisti, ki lahko
povedo, kakšna fotografija jih pritegne k branju članka in kakšna ne. Anketa se nahaja
v prilogi Priloga A na strani 41.
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1

Rezultati spletne ankete

V namen raziskave bralcev informativnih spletnih portalov smo v maju 2018 izvedli
spletno anketo preko Googlovih obrazcev. Na naslednjih straneh so predstavljeni
rezultati spletne ankete. Anketni obrazec si lahko ogledate med prilogami na strani 33
Priloga A.

4.1.1 Udeleženci v spletni anketi
V spletni anketi je sodelovalo 120 ljudi, od tega je bilo 86 žensk in 34 moških. Več kot
polovico anketirancev (58.3 %) spada v starostno skupino od 31 do 50 let. Naslednja
starostna skupina, ki je imela 36.7 %, pa je imela od 19 do 30 let. Najmanj anketirancev
je bilo starih 51 let ali več, med tem ko anketirancev, ki bi bili mlajši od 18 let, nismo
imeli. Spodnja fotografija, (slika 8) prikazuje tortni diagram starostne skupine
udeležencev ankete.

Slika 8: Starostna skupina udeležencev ankete

Izobrazba anketiranih je bila v veliki večini 47.5 % srednješolska, sledita ji diploma prve
stopnje s 35.8 % in magisterij s 14.2 %. Najmanj anketirancev pa je bilo z
osnovnošolsko izobrazbo ali doktoratom, to si lahko ogledamo na tortnem diagramu
na sliki 9.

Slika 9: Izobrazba anketirancev
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4.1.2 Rezultati o informativnih spletnih portalih
Na podlagi rezultatov o tem, ali anketiranci spremljajo informativne spletne portale, smo
ugotovili, da jih velika večina portale redno spremlja (62.5 %), kar si lahko ogledamo
na sliki 10. To pomeni, da informativni spletni portal pregledajo vsaj enkrat (ali večkrat)
dnevno. To prikazuje tudi tortni diagram rezultatov na sliki 11.

Slika 10: Ali spremljate informativne spletne portale?

Slika 11: Kako pogosto spremljate informativne spletne portale?

Največ anketirancev spremlja informativna portala 24ur.com (80.8 %) in MMC
RTV(39.2 %). Odgovora nas nista presenetila, saj sta to najbolj brana informativna
portala v Sloveniji.
Na vprašanje "Katere lokalne informativne spletne portale anketiranci spremljajo" jih
je največ odgovorilo, da spremljajo Dolenjska news (25 %) in Domžalec.si (15 %).
Glede na prejete odgovore zato lahko predvidevamo, da največ anketiranih ljudi
prihaja iz dolenjske in osrednje slovenske regije.
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4.1.3 Rezultati o fotografijah na informativnem spletnem portalu
Glavni del ankete pa so bila zagotovo vprašanja o fotografijah. Najprej nas je zanimalo,
ali ljudi pritegne fotografija tako močno, da gredo zaradi nje prebrati članek. Slika 12
prikazuje odgovore na zgoraj omenjeno zastavljeno vprašanje. Velika večina 107
anketirancev je odgovorila, da je fotografija res tista, ki jih pritegne k branju.

Slika 12: Ali Vas fotografija pritegne k tem, da si preberete članek?
Naslednje vprašanje je bilo zelo podobno prvemu. Zanimalo nas je, če so ljudem med
prebiranjem članka fotografije pomembne. Pri tem odgovoru je 17 ljudi odgovorilo, da
jim je vseeno, kakšne so fotografije, ostali (103) pa so bili enotni , da je fotografija
pomemben del članka.

a

b
Slika 13: Barvna (a) ali črno bela (b) fotografija?

Pri vprašanju barvna ali črno-bela fotografija je prepričljivo zmagala prva (a) s kar 85 %
odgovorov. Primera fotografij, ki so ju imeli na izbiro, sta prikazana na sliki 13.
Anketiranci so svoj odgovore zelo dobro utemeljili.: »Barvna fotografija pove več, že
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recimo razberemo, da je bilo vreme suho, torej prijeten dogodek, tudi uniforme pridejo
bolj do izraza, ker so verjetno pomembne glede na dogodek.«, »Barve bolj pritegnejo
pozornost.«, »Odvisno. Če gre za srečen dogodek, potem sem za barvno sliko.«.
Črno bele fotografije so včasih boljše od barvnih. Barvna fotografija ima lahko
prenasičene barve in s tem vsebuje preveč informacij. Črno bela fotografija pa poskrbi,
da so objekti poenostavljeni in razjasnjeni. (7)
Vprašanje, ali bralci raje vidijo fotografijo fotografirano z žabje (b) ali s ptičje (a)
presprektive se je 89 anketirancev odločilo za prvo možnost, obe sta prikazani na sliki
14. To nam pojasni, da ljudje raje vidijo fotografijo, ki je narejena z zornega kota, s
katerega oni ne gledajo dogajanja. Svoje odgovore so utemeljili tako: »Bolj pregledno
je, kaj se je dogajalo in kar naj bi fotografija zajela.«, »Ker bolje vidim celotno
dogajanje«. Za odgovor iz žabje prespektive pa so bili mnenja: »Fotografija je super,
deluje kot v živo, da se bodo dekleta zdaj zdaj začela premikati« in »Izgleda bolj
dinamična, po kotu slikanja se vidi, da je šlo za veliko gibanja.«.
Fotografiranje od spodaj navzgor naredi predmete oziroma osebe še bolj mogočne.

a

b
Slika 14: Fotografija iz ptičje (a) in žabje perspektive (b)

Naslednje vprašanje v tem sklopu je bilo, ali raje vidijo fotografijo z nekoliko manj
izrazitimi barvami ali z bolj. Velika večina, torej 98 anketirancev, je odgovorilo, da so
jim bolj všeč fotografije z živahnimi barvami. Primera fotografij z manj in bolj izrazitimi
barvami si lahko ogledamo na spodnji sliki 15. Odgovor nas ni presenetil, saj vsi radi
vidimo lepe in poudarjene barve, ki dajejo fotografiji še neko dodatno »moč«.
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a

b
Slika 15: Fotografija z manj (a) in bolj izrazitimi (b) barvami

Predzadnje vprašanje pa je bilo povezano s tem, ali na fotografiji raje vidijo množico
ali samo nekaj posameznikov. Kar 85 anketirancev se je odločilo, da raje vidi samo
del nastopajočih. Ta odgovor so utemeljili, da s tem fotografija deluje bolj osebno in
nosi sporočilo.

a

b
Slika 16: Fotografija z množico (a) ali s samo nekaj posamezniki (b)

Odgovori pri vprašanju, ali raje vidijo fotografijo brez ali s poudarjeno globinsko ostrino,
so si bili zelo nasprotujoči. Odgovor brez poudarjene globine je izbralo 62 ljudi in so
odgovore utemeljili tako: »Ker poudari, da gre za dogodek z občinstvom.«, »Zaradi
večjega in bolj jasnega pogleda dela nastopajočih«. Za odgovor s poudarjeno globino
pa je bilo 58 ljudi. Svoje odgovore so utemeljili: »Ker je drugačna in pritegne
pozornost.«, »Lažje se vživim v dogajanje.«. Glede na prejete utemeljitve odgovorov
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smo ugotovili, da bi morali anketirati večje število ljudi, da bi dobili bolj točen odgovor,
kaj je bralcem všeč in kaj ne. Na sliki 17 sta primera fotografij s in brez poudarjene
globine.

a

b
Slika 17: Fotografija brez (a) in s poudarjeno globino (b)
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4.2

Analiza fotografij

Slika 18: Domžalske mažoretke
Ekspozicijski čas: 1/640s, ISO 800, f/5 (Canon EOS 70d, Canon 10-18 mm)

Prva fotografija, ki jo bomo analizirali, je slika 18, na njej pa vidimo Domžalske
mažoretke. Čas fotografiranja je ob sončnem zahodu, ki nam je v trenutku
fotografiranja postregel z zelo lepo svetlobo. Prireditev, na kateri je nastala fotografija,
se imenuje Godba v parku. V domžalskem Češminovem parku se je predstavila
Domžalska godba skupaj z mažoretkami. Fotografirali smo od spodaj navzgor (žabji
pogled) s širokokotnim objektivom, zato da smo mažoretke naredili še bolj »mogočne«
in jih postavili v ospredje. Široki kot pa nam je omogočil, da smo na fotografijo ujeli tudi
godbo, ki je bila glavna točka prireditve, zato smo se odločili, da jo vključimo na
fotografijo.
V postprodukciji smo poudarili barve, da je fotografija še bolj zaživela in poudarila
veselje mažoretk. Na fotografiji prevlada tudi nasprotje barv hladna modra – topla
rdeča, ki še dodatno privlači pogled. V ozadju deklic opazimo tudi gledalce, ki pa ne
zmotijo našega pogleda na nastopajoče.
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Slika 19: Pevec Jan Plestenjak
Ekspozicijski čas: 1/250s, ISO 800, f/1.8 (Canon EOS 80d, Canon 50 mm)

Postavitev portreta Jana Plestenjaka prikazuje slika 19. Na desni smo pustili več
prostora kot na levi, ker pevec gleda v tisto smer. Uporaba objektiva z zaslonko 1.8
nam je omogočila, da nismo potrebovali uporabiti dodatne bliskavice, ker je v objektiv
padlo dovolj svetlobe. Ostrili smo na obraz, zato je vse okoli pevca nekoliko
zamegljeno. Koncertne »spot light« luči in umetna megla so nam omogočile, da se na
fotografiji vidi snope luči, ki dodajo še efekt koncertne fotografije.
V postprodukciji smo poudarili moder odtenek barve in uredili temne in svetle površine
ter s funkcijo »Clarity« nekoliko bolj poudarili izostrene in neizostrene dele fotografije.
Fotografija je nastala v sklopu prireditev z naslovom Čarobni december.
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Slika 20: Ledno plezanje
Ekspozicijski čas: 1/2500s, ISO 400, f/7.1 (Canon EOS 70d, Canon 10-18 mm)

Slika 20 je nastala na kvalifikacijah evropskega pokala v lednem plezanju. Fotografija
je črno-bela, kar jo naredi bolj dramatično. Desni del fotografije – tekstura garažne
hiše, na kateri se nahaja plezalna stena, naš pogled vodi proti tekmovalcu. Širokokotni
objektiv nam je omogočil, da smo ujeli tudi množico, ki stoji pod steno in zaskrbljeno
spremlja tekmovalca. V ozadju vidimo bloke, ki ne izpadejo ravno najlepše, ampak jim
črno-bela ne daje neke posebne moči, da bi prišli v ospredje. Sončno – oblačen dan
nam je omogočal super pogoje za fotografiranje. Čeprav smo fotografirali proti soncu,
smo to spretno popravili v našo korist v programu.
V programu Adobe Photoshop Lightroom smo fotografijo spremenili v črno-belo.
Fotografijo smo še dodatno izostrili in uredili svetle in temne površine. Fotografijo smo
naredili nekoliko bolj temno zato, da izpade bolj dramatično.
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Slika 21: Čarobni december, Modrijani
Ekspozicijski čas: 1/80s, ISO 100, f/4.5 (Canon EOS 70d, Sigma 17-50 mm)

Čarobni december se imenuje vrsta prireditev, ki se v prazničnem decembru dogajajo
v Domžalah. Slika 21 prikazuje skupino Modrijani med nastopom. Fotografirali smo z
zadnje strani, saj smo želeli ujeti skupino in množico, ki je prišla na koncert. Poseben
čar fotografiji dajejo »lučke«, ki jih ljudje držijo v rokah. Svetloba ni bila najboljša, zato
je na fotografiji na temnih površinah prisotnega nekaj šuma. Najbolj ga lahko opazimo
nad rumeno lučjo na levi strani fotografije. Naš pogled pa zmoti tudi mikrofon na sredini
fotografije, vendar je to del odra in nastopajočih.
V programu za urejanje fotografij Adobe Lightroom smo fotografijo posvetlili, odstranili
šum, kolikor smo ga lahko, poudarili barve in fotografijo naredili bolj izostreno s funkcijo
»Clarity«.
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Slika 22: Gasilska vaja CZR Domžale
Ekspozicijski čas: 1/100s, ISO 1000, f/2.8 (Canon EOS 80d, Sigma 17-50 mm)

V Domžalah Center za zaščito in reševanje enkrat letno odpre vrata za obiskovalce.
Tokrat so dan zaključili s prikazom gašenja »prometne nesreče«. Na fotografiji (Slika
22) smo ujeli ključen trenutek, ko je vozilo zagorelo. Tako je mogoče na desni strani
fotografije videti delce, ki so od vročine leteli stran od gorečega vozila. Ogenj je odlično
osvetlil levi del fotografije, kjer se nahajata gasilca in v ozadju množica ljudi, ki opazuje
dogajanje. Gasilska vozila, ki so bila parkirana na levi strani in se jih ne vidi na
fotografiji, so nam s svetlobo modrih signalnih luči odlično popestrila fotografijo.
Fotografija je nastala malo po sončnem zahodu, zato se na nebu lepo vidi luna in
oranžno-moder odtenek. V ozadju fotografije pa smo ujeli še napis na zgradbi: Center
za zaščito in reševanje Domžale. Napis ne sili v ospredje in lepo dopolni fotografijo,
tako se točno vidi, kje se je odvijal dogodek.
V postprodukciji smo fotografijo malo posvetlili, obrezali in s tem odstranili odvečne
elemente, ki bi motili naš pogled na dogajanje ter poudarili oranžen in moder odtenek
barve.
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Slika 23: Pevec Pero Lovšin
Ekspozicijski čas: 1/200s, ISO 800, f/3.2 (Canon EOS 80d, Canon 50 mm)

Sredinska kompozicija daje sliki 23 poseben čar. Pevec Pero Lovšin je na fotografiji
nekoliko razširil roke in s tem vso pozornost še dodatno usmeril nase. Dogodek, na
katerem je nastala fotografija, se imenuje Dan za mlade. Pevec na fotografiji je nastopil
z mlado glasbeno skupino in se temu primerno tudi vedel, kar lahko opazimo na
njegovi obrazni mimiki. Objektiv 50 mm z zaslonko 1.8 nam je omogočil, da smo
uporabili zaslonko, ki je zelo lepo zameglila ozadje in pevca postavila v ospredje.
Ostrili smo na njegov obraz, zato je vse ostalo nekoliko zamegljeno. Čeprav v ospredju
in ozadju vidimo kitare, to ne zmoti našega pogleda, ampak prispeva dodatno vrednost
fotografiji in opozori, da je bil dogodek glasbeno usmerjen.
V programu Adobe Photoshop Lightroom smo popravili kontrast, uredili svetle in
temne površine ter nekoliko poudarili rumeno barvo, ki je lepo osvetlila pevca in ga še
dodatno postavila v ospredje.
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Slika 24: Tigers Domžale
Ekspozicijski čas: 1/250s, ISO 400, f/6.3 (Canon 80d, Canon 55-250 mm)

Ameriški nogomet je super popestril dogajanje na dogodku z naslovom Dan za mlade.
Otroci so se zabavali, kot npr. deček na sliki 24. Deček na fotografiji ima na obrazu
nekoliko zaskrbljen izraz, kar sporoča, kako si prizadeva zadeti določeno točko z žogo,
ki jo drži v roki. Trener, ki stoji na desni strani fotografije, ga vidno spodbuja in usmerja.
V ozadju na levi strani dečka zamegljeno lahko opazimo glavno dogajanje – nastop
mladih skupin na dogodku. Uporabili smo teleobjektiv zato, da smo dogajanje lahko
fotografirali z večje razdalje in s tem tudi poskrbeli, da nas deček ni opazil.
Program Adobe Photoshop Lightroom nam je omogočil, da smo nekoliko zatemnili
robove fotografije in s tem usmerili pogled na sredino fotografije. Poudarili smo tudi
oranžno barvo, ki v ospredje »pošilja« logotip na puloverju trenerja na desni strani
fotografije in s tem sporoča, kateri klub je prisoten.
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Slika 25: Otroško praznovanje novega leta
Ekspozicijski čas: 1/160s, ISO 125, f/4 (Canon EOS 80d, Sigma 17-50 mm)

Otroško praznovanje novega leta je zelo vesel zaključek leta v občini Domžale. Na
dogodku se zbere veliko otrok s svojimi starši, kar vidimo na sliki 25. Na fotografijo
smo ujeli predstavo in množico, ki jo spremlja. Nastopajočega smo ujeli v ključnem
trenutku. Njegov izraz na obrazu nam pove, da ravno nekaj razlaga, otroci okoli njega
pa z zanimanjem poslušajo. Tokrat smo se postavili v množico, da je zorni kot
fotografije narejen iz zornega kota gledalcev. Svetloba je bila idealna, saj ni bilo
direktnega sonca, ki bi nam povzročal dodatne sence.
Fotografiji smo v postprodukciji dodali bolj žive barve, tako kot so bolj živahni tudi
otroci. Fotografijo smo malo obrezali zato, da so se lahko odstranili elemente, ki bi
motili naš pogled, dodana pa je tudi funkcija »Clarity«.
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Slika 26: Raper Challe Salle
Ekspozicijski čas: 1/25s, ISO 250, f/6.3
(Canon EOS 70d, Sigma 17-50 mm, Metz 58 AF-2)

Še ena fotografija siz serije prireditev v sklopu Čarobnega decembra. Pri fotografiranju
takega dogodka smo morali uporabiti dodatno bliskavico, ker ni bilo dovolj druge
svetlobe. Na fotografijo (Slika 26) smo želeli ujeti čim več poslušalcev ter
nastopajočega. Raper se je povzpel nekoliko višje in bliže množici. Celotna fotografija
deluje nekoliko temno, a vendar še dovolj svetlo, da vidimo množico. Čeprav je
nastopajoči v desnem kotu fotografije, je levi kot lepo dopolnila množica.
Pri tej fotografiji smo v programu za obdelavo fotografij popravili obraze, da niso
preosvetljeni zaradi uporabe bliskavice ter dodali malo več barve.
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Slika 27: Veselje otrok
Ekspozicijski čas: 1/500s, ISO 400, f/6.3 (Canon EOS 70d, Canon 55-250 mm)

Prireditev ob prazniku občine Domžale vedno poskrbi za nasmehe na otroških obrazih.
Slika 27 prikazuje nasmejane deklice, ki tekmujejo med seboj. Ostrili smo deklico, ki
je postavljena proti sredini, vseeno pa smo pazili, da se v ozadju opazi tudi ostale.
Objektiv z goriščno razdaljo 55-250 mm nam je omogočil, da smo lahko deklice
fotografirali z večje razdalje in jih tako nismo motili med tekom. Dogodek je potekal v
domžalskem Češminovem parku, zato smo poudarili zeleno barvo trave. Dogodek je
potekal v poznih popoldanskih urah, zato je bila svetloba odlična za fotografiranje. Na
obrazu deklice, ki je v ospredju, lahko opazimo, da, čeprav je bil sončen dan, sence
ne popačijo obraza.
Kot napisano že zgoraj, smo v postprodukciji poudarili barve in jih naredili še bolj žive.
S tem smo dosegli, da fotografija izgleda bolj igrivo, tako kot otroci na njej. Fotografijo
smo tudi malo obrezali in uredili svetlobo in kontrast.
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ZAKLJUČEK

Fotografiranje za informativni spletni portal ni najlažje, saj moramo skozi fotografijo
pričarati dogajanje na način, da bralca spodbudimo, da se počuti, kot bi bil prisoten na
dogodku.
Fotografije, ki se nahajajo v diplomski nalogi, so nastale že pred in tudi med njeno
izdelavo. Avtorica diplomske naloge za lokalni informativni portal domžalec.si
fotografira že tri leta. Tako je bila izbira fotografij res težka, izbrala pa je fotografije, pri
katerih so ji bili pogoji in sami dogodki zelo všeč.
V teoretičnem delu smo si ogledali primerjavo med lokalnim informativnim portalom
Domžalec.si in časopisom Slamnik. Oba medija uporabljata enake fotografije, vendar
je v časopisu teh manj zaradi prostora. V eksperimentalnem delu smo si postavili
naloge, določili metode in pregledali opremo, ki smo jo uporabili.
Raziskava, ki smo jo naredili s pomočjo spletne ankete, nam je še dodatno razkrila,
kakšne fotografije pritegnejo bralce, nekateri odgovori so bili predvideni, nekateri pa so
nas zelo presenetili.
Ugotovili smo, da je vsakemu bralcu všeč nekaj drugega, mi pa se moramo na koncu
odločiti, kakšno pot fotografiranja bomo ubrali in jim poizkusiti v čim večji meri ugoditi.
Avtorica diplomske naloge se na vsakem dogodku trudi narediti čim več različnih
fotografij z različnih kotov fotografiranja in z različnimi objektivi. V postprodukciji
fotografijam doda filter, ki vse fotografije celotnega dogodka naredi bolj enotne. Zelo
prav pa ji pridejo tudi vse izkušnje, ki jih ima s tega področja, saj ne sme zamuditi
ključnih trenutkov dogodka. Pri objavi fotografij poizkusimo narediti kompromis in
objaviti čim več različnih fotografij, velikokrat pa se članku doda povezava, na kateri so
objavljene vse izbrane in urejene fotografije z dogodka in s tem omogočimo bralcu
celostni pogled. V članek se običajno objavi okoli 20 fotografij.
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PRILOGE

PRILOGA A
Pozdravljeni, moje ime je Karin Božič. V sklopu diplomske naloge z naslovom
Fotografiranje za informativni spletni portal, pod mentorstvom doc. dr. Marice
Starešinič, bi potrebovala Vašo pomoč. Prosim odgovorite na zastavljena vprašanja
in mi s tem omogočite dokončanje diplomske naloge.

Analiza osebnih podatkov
Spol
•

Ženski

•

Moški

Starostna skupina
•

do 18 let

•

19 – 30 let

•

31 – 50 let

•

51 let ali več

Stopnja izobrazbe
•

osnovnošolska

•

srednješolska

•

diploma prve stopnje

•

magisterij

•

doktorat ali več
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Splošna analiza o informativnih spletnih portalih
Ali spremljate informativne spletne portale?
•

da

•

ne

•

včasih

Katere informativne spletne portale spremljate?
•

24ur.com

•

MMC RTV

•

Žurnal24

•

Svet24.si

•

Delo

•

Slovenske novice

•

drugo:

Kako pogosto spremljate informativne spletne portale?
•

večkrat dnevno

•

enkrat dnevno

•

tedensko

•

mesečno

•

nikoli

Katere lokalne informativne spletne portale spremljate?
•

Domžalec.si

•

Primorske novice

•

Kamnik info

•

Dolenjska news
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•

Gorenjski glas

•

Celje info

•

Lendavainfo.com

•

drugo:

Ali Vas fotografija pritegne k temu, da si preberete članek?
•

da

•

ne

Ali so Vam pri prebiranju članka pomembne fotografije?
•

da

•

ne

Analiza o fotografijah za objavo na informativnem spletnem portalu
Katera fotografija Vam je bolj všeč?
•

barvna fotografija

•

črno-bela fotografija
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Zakaj ste izbrali to fotografijo?
(vprašanje s kratkim odgovorom)

Katera fotografija Vam je bolj všeč?
•

Pogled od zgoraj navzdol

•

Pogled od spodaj navzgor

Zakaj ste izbrali to fotografijo?
(vprašanje s kratkim odgovorom)
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Katera fotografija Vam je bolj všeč?
•

Pastelne barve

•

Živahne barve

Zakaj ste izbrali to fotografijo?
(vprašanje s kratkim odgovorom)

Katera fotografija Vam je bolj všeč?
•

Pogled na množico nastopajočih

•

Pogled usmerjen na del nastopajočih
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Zakaj ste izbrali to fotografijo?
(vprašanje s kratkim odgovorom)

Katera fotografija Vam je bolj všeč?
•

Fotografija s poudarjeno globino

•

Fotografija brez poudarjene globine

Zakaj ste izbrali to fotografijo?
(vprašanje s kratkim odgovorom)
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