
FOTOGRAFSKI 
TEHNIK (SSI)



TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 4 leta (240 kreditnih
točk)

VPISNI POGOJI: končana osnovna šola ali program
nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno
izobraževanje po prejšnjih predpisih in uspešno
opravljen preizkus likovne nadarjenosti

PRIDOBLJENI NAZIV: fotografski tehnik/fotografska
tehnica



Fotografira z analogno in digitalno 
fotografsko opremo ter snema s 

filmsko in video snemalno kamero …



… digitalno obdela slikovno gradivo …



… fotografira na področju klasičnih 
fotografskih tem v ateljeju in na 

prostem …



… fotografira na področju komercialne, 
znanstvene in tehnične fotografije…



… fotografira na področju 
beleženja dogodkov, predmetov …



… s fotografijo odkriva dogajanja, ki 
so trajala le delček sekunde ali 
dogodke, ki so trajali dalj časa.



ZAKLJUČEK 
IZOBRAŽEVANJA

POKLICNA MATURA je sestavljena iz štirih izpitnih enot.

Obvezni del:

-pisni in ustni izpit iz slovenščine

-pisni in ustni izpit iz temeljnega strokovnega znanja
(fotografija)

Izbirni del:

-pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike

-izdelek in zagovor



ARANŽERSKI 
TEHNIK

VIŠJE ŠOLE

VISOKE 
STROKOVNE ŠOLE

FAKULTETE

NADALJEVANJE 
IZOBRAŽEVANJA

FOTOGRAFSKI 
TEHNIK

VIŠJE ŠOLE

VISOKE 
STROKOVNE ŠOLE



MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

· samozaposlitev,

· v obrti, malih in velikih podjetjih, inštitutih, arhivih,

· trgovinah s fotografsko in video dejavnostjo, 

· fotografskih in reklamnih studiih, 

· novinarskih podjetjih, televizijskih in filmskih hišah,

· v kriminalističnem oddelku za fotografiranje dokazov,

· na sodišču in v medicini, kjer so področja dela mikroskopska 
fotografija, operacije in rentgen.



Smo šola s tradicijo, znanjem in izkušnjami, ki jih z ljubeznijo 
posredujemo mladim.

Šola, kjer je lépo doma.



Misli naših dijakov

· šola za kulturo bivanja,

· kjer si lahko to, kar si,

· kjer se učimo iz življenja za življenje,

· kjer lahko rastemo osebno in strokovno,

· zibelka najboljših slovenskih aranžerjev, cvetličarjev 
in vrtnarjev,

· kjer se naučimo kako urejati bivalni prostor,

· pridelati zdravo in okusno zelenjavo,

· računalniško oblikovanje interiera, vrtov in parkov,

· naš čopič - orodje za naš uspeh, 

· labirint ustvarjanja - šolski hodnik in park,

· šolski park - ponos vseh generacij dijakov, najlepša 
učilnica … 



Ni razloga, da ne bi sledil srcu.

Lasten interes je najpomembnejši dejavnik pravilne 

izbire, saj ga navadno spremlja visoka motivacija in 

zavzetost za učenje novih znanj in spretnosti.

(Steve Jobs)



Vabljeni, da nas obiščete na spletni strani:
www.hvu.si

ali na Facebook strani:
https://www.facebook.com/hvu.celje

telefon: 03 428 59 00 ali 03 428 59 21

e-pošta: tajnistvo@hvu.si ali svetovalna.sluzba@hvu.si

http://www.hvu.si/
https://www.facebook.com/hvu.celje
mailto:tajnistvo@hvu.si
mailto:svetovalna.sluzba@hvu.si

