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FOTOGRAFSKI TEČAJ 
 

Čarobnost nočnega neba 
 

Noč ima svojo moč in na tokratnem fotografskem tečaju 
jo bomo skupaj raziskali. Spoznali bomo kako 
fotografirati ponoči, na kaj paziti in kako izboljšati svojo 
kreativnost.  

Pričetek: v petek 14.9. 2018 ob 17h pri Gostišču  Mašun. 
Nato se skupaj odpravimo do lokacije, kjer bomo 
pričakali večer in noč. Na terenu bom ostali do 
predvidoma okoli 1 ure zjutraj in skušali praktično 
spoznavati lepote nočne fotografije.  

Sobota 15.9.2018: zgodaj zjutraj bomo lovili prve žarke, 
seveda za tiste najbolj pogumne. Po zajtrku pa 
spoznavali še druge lepote snežniškega območja v 
zgodnje jesenskem razpoloženju in skušali ujeti 
zanimive motive. 
 
Željena oz dobrodošla oprema:  fotoaparat (zrcalno-
refleksni, brezzrcalni), širokokotni objektiv (za 

fotografiranje ponoči), makro, tele objektivi za jutranje in dnevno fotografiranje v soboto, 
stabilno stojalo (stativ), žično prožilo (lahko tudi s timerjem), »bean bag« (»fižolova vreča«), 
razne podloge, čelna lučka, baterija in druga foto-oprema (filtri), topla terenska oblačila in 
obutev, tudi kakšne rokavice ne bodo odveč (noči so sveže), malica iz nahrbtnika, 
vedoželjnost in dobra volja ;-)  
 
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.  

Trajanje: 14.9.2018 od 17h do 15. 9. 2018 do ca. do 15h  

Cena tečaja: 60 €, vplačana na račun društva Drobnovratnik št. TRR: SI56 6100 0001 2547 
491 pred začetkom tečaja (organizacija, vodenje, topel obrok). Člani društva s plačano 
članarino za letos imajo 50 % popust. 

Nočitev z zajtrkom: Gostišče Mašun (smo že rezervirali, 30€ - lastno plačilo na Mašunu). 

Prijave: Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami na naslov spelah16@gmail.com 
ali na 041-657-308. V prijavi navedite ime in priimek, naslov, telefonsko številko. 
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