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IV 

 

POVZETEK 
 
Danes živimo v svetu vizualne kulture, ko nas podobe ves čas nagovarjajo. Pomen 
fotografije je skozi čas vedno večji. Število fotografij, ki jih ljudje naredijo vsak dan, se hitro 
veča. Zgodovina fotografije sega v 19. stoletje. Te kamere so bile veliko bolj zapletene, zato 
so jih uporabljali le njihovi izumitelji ali redki navdušenci. Danes pa so kamere in fotoaparati 
veliko bolj preprosti in primerni za vsakogar. Fotografija je počasi postajala del vsakdanjega 
življenja, saj so bile kamere izjemno preproste za uporabo, poleg tega pa še manjše in 
prenosljive. Zaradi fotografij se je spremenil pogled ljudi na svet, začeli so nastajati družinski 
albumi in kompleksne mreže spominov. Vzporedno z nastajanjem družinske fotografije se je 
razvijala osebna fotografija, ki je igrala pomembno vlogo, saj se je razvijala kot medij za 
raziskovanje lastne identitete. S prehodom iz analognega na digitalno so fotografije postale 
nepogrešljivo orodje nove množične kulture. Ob lažjem urejanju pa se moramo zavedati, da 
s tem sliki odvzamemo neko realnost. Vendar pa ne glede na ta dejstva fotografije 
predstavljajo pomemben del naših življenj. V današnjem času pa je fotografija pomembna za 
medsebojno komunikacijo in oblikovanje osebne identitete. Fotografiranje samega sebe 
(delanje selfijev) in kazanje fotografij širši javnosti je tako za mlade kot za starejše postala 
nuja. 
Raziskovalna naloga prikazuje pogled treh različnih generacij Žirovcev na pomembnost 
fotografije v njihovem vsakdanjem življenju, torej kaj fotografirajo Žirovci različnih generacij, 
kdo v družini fotografira in kako fotografije shranjujejo oziroma objavljajo. 
 
 
Ključne besede: fotografija, selfi, prezentacija v družbi … 
 
 
 
 

ZAHVALA 
 
Za raziskovalno nalogo gre zahvala mentorici Maji Brezovar, ki nama je pri raziskovalni 
nalogi svetovala in nama pomagala. Zahvaljujeva se vsem, ki so reševali ankete in tako 
prispevali, da sva dobili informacije, ki so nama prišle prav pri najinem raziskovanju. Ravno 
tako se želiva zahvaliti fotografskemu podjetju Foto Viktor, v katerem sta si ga. Andreja 
Žakelj in ga. Brigita Zemljarič vzeli čas ter odgovorili na najina vprašanja. 
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1 UVOD 
 
Fotografija se je razvila s tehnologijo v digitalno fotografijo. Zaradi dostopnosti in 
priljubljenosti pametnih telefonov, ki nam dandanes poleg ostalih aplikacij omogočajo 
fotografiranje, se zdi, da dandanes ljudje posnamejo zelo veliko fotografij tudi s pomočjo tega 
pripomočka. Ali je to njihov hobi ali pa to »delo« opravljajo vsakodnevno, mogoče celo 
poklicno. Fotografiranje vidiva kot dejavnost, s katero ujamemo določeni trenutek – v naravi, 
v družini, dogajanje v okolici … Po občutku se zdi, da ljudje fotografirajo zelo pogosto. Naju 
pa je zanimalo predvsem, kakšno je bilo fotografiranje včasih v primerjavi z današnjim ter v 
čem so razlike v primerjavi s preteklostjo … Zdi se tudi, da tako kot hitro fotografiramo, tudi 
hitro zbrišemo fotografijo, ali jo še vedno razvijemo, kako jo hranimo in kako bodo tudi 
ohranjene fotografije kot prikaz duha časa, v katerem živimo zdaj. Ali vse skupaj res kaže na 
»instantno« življenje, ki ga živi naša generacija?  
 
Za raziskovalno nalogo o fotografiranju sva se odločili, ker naju to veseli predvsem v 
vsakdanjem življenju kot hobi. Sestavili sva anketo za učence, starše in stare starše, o temi 
sva se pozanimali tudi pri lokalnem fotografu in tako dobili odgovore na mnoga vprašanja, ki 
so se nama zastavila. Podatki so nama koristili za postavitev besedila. 
 
Raziskovalni problem, s katerim se v raziskovalni nalogi ukvarjava:  
Kaj danes Žirovci različnih generacij fotografirajo – kaj se jim zdi zanimivo oziroma 
pomembno za fotografiranje v življenju ter kako fotografije shranjujejo? 
 
Raziskovalna vprašanja 
1. Katere motive ali življenjske dogodke fotografirajo Žirovci različnih generacij – 
pomembnost fotografij? 
2. Kdo je glavni fotograf in skrbnik fotografij v družini? 
3. Kako fotografije shranjujejo in kje jih objavljajo? 
 
Hipoteze: 

1. Večina odraslih ne ve, kaj je selfi. 
2. Večina mladih izmed naštetih vrst fotografij dela selfije. 
3. Motivi fotografij se generacijsko razlikujejo. 
4. Danes manj ljudi razvija fotografije pri fotografu kot včasih. 

 

 
Slika 1: Fotografiranje (simbolična slika) 
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2 TEORETIČNI DEL  

2.1 Razlaga pojmov film, fotografija, selfi 

 
Na začetku bi lahko začeli pisati ne o filmu, ampak o sliki. Ljudje so namreč slikali že pred 
izumom filma, saj je splošno znano, da je obstajala slikovna pisava (npr. hieroglifi) in 
upodabljanje življenja v jamah, v katerih so ljudje živeli v davnini, vendar tako daleč nazaj v 
najini raziskovalni nalogi ne greva. Greva pa do generacije najinih starih staršev, ki so 
upodabljali življenje s fotoaparatom – ko so fotografirali, so se fotografije »ujele« na film 
oziroma filmski trak. 
 
Film SSKJ v aplikaciji Fran definira kot »prozoren, prožen trak, prevlečen s snovjo, občutljivo 
za svetlobo // tak trak s posnetki«. Iz same razlage je vidno, da je izraz bolj rabljen za gibljivo 
sliko, ne pa toliko za posamične upodobitve, ne nujno povezane med sabo 
(https://fran.si/iskanje?View=1&Query=film). 
 
Fotografija je v SSKJ opredeljena kot »kar nastane na osnovi delovanja svetlobnih žarkov 
na snov, občutljivo na svetlobo, slika«, drugi pomen pa besedo opredeljuje kot »dejavnost, ki 
se ukvarja z izdelovanjem takih slik«. V Sinonimnem slovarju slovenskega jezika je 
fotografija »upodobitev, ki nastane s fotografiranjem«, kot sopomenke pa so navedene še 
besede oziroma besedne zveze »fotografski posnetek«, »fotka« (ekspresivno), »foto« 
(pogovorno)se, »kontrofe« (zastarelo), »posnetek« (pogovorno), »slika« (pogovorno) 
(https://fran.si/iskanje?View=1&Query=fotografija).  
 
Spletni Fran najde v Sprotnem slovarju tudi besedo selfi, ki jo definira kot »fotografija 
samega sebe, navadno narejena s prenosnim telefonom, zlasti za objavo na spletu« in kot 
sinonim navede »sebek«, Sinonimni slovar pa selfiju kot sopomenko navede 
»samoposnetek«, selfi pa je v njem označen kot slengovska beseda 
(https://fran.si/iskanje?View=1&Query=selfi). 
 
Nama se zdi, da največkrat slišiva, da ljudje uporabljajo besede »slikati se, fotografirati se, 
fotka in fotkati se, selfi«, besedo »film« pa slišiva bolj v pomeni celovečernega filma. 
 

2.2 Fotografija – uporabnost v vsakdanjem življenju in oblika prikaza 

družbe 

 
V nalogi se posvetiva mediju fotografije. Fotografijo je ustvaril človek, je izdelek, ki ga naredi 
s pomočjo posebnega aparata. Fotografija beleži dogodke, nudijo dokaze o stvareh, ljudeh, 
dogodkih v nekem trenutku, ki se verjetno ne bo več ponovil. Ljudje fotografije radi vzamemo 
v roke, jih pogledamo in se tako spomnimo preteklih trenutkov, dogodkov, ljudi. Lahko 
prikaže pomembnost dogodka, odnose med ljudmi. Na takšen način fiksira izgled dogodka in 
ga ohranja nespremenljivega (http://pefprints.pef.uni-lj.si/4805/1/magzupanicm_ZA_TISK.pdf 
str. 7). 
 
Gledalec neke fotografije preko fotografske slike prejme čutno in kulturno sporočilo. 
Sčasoma so fotografije postajale simbol resničnega sveta, vizualne beležke kot vir informacij 
in dokaz za beleženje dogodkov (Barthes, 1992, str. 69).  
 
S prelomnico – prehod iz analognega na digitalno – so fotografije postale nepogrešljivo 
orodje nove množične kulture. Fotografiranje, upravljanje in tudi manipuliranje s fotografijami 
je postalo enostavnejše in dostopnejše, saj lahko vsako fotografijo poljubno spreminjamo s 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4805/1/magzupanicm_ZA_TISK.pdf
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pomočjo računalniških programov. S tem, ko se to dela, se posega v vsebino podob, na tak 
način pa je fotografiji odvzeta »realnost«. Tako postaja predelana fotografija neko dvojnost 
sveta in izražanje želje po njegovem spreminjanju (Sontag, 2001, str. 52) 
 
Danes živimo v svetu vizualne kulture, ko nas podobe ves čas nagovarjajo. Pomen 
fotografije je skozi čas vedno večji. Število fotografij, ki jih ljudje naredijo vsak dan se hitro 
veča. Zgodovina fotografije sega v 19. stoletje. Prve fotografske kamere so bile izdelane v 
Franciji in Angliji v štiridesetih letih 19. stoletja. Te kamere so bile veliko bolj zapletene, zato 
so jih uporabljali le njihovi izumitelji ali redki navdušenci. Danes pa so kamere in fotoaparati 
veliko bolj preprosti in primerni za vsakogar. Po letu 1888 je s prihodom Kodakove ročne 
kamere prišlo na področju fotografije do večjih sprememb. Fotografija je počasi postajala del 
vsakdanjega življenja, saj so bile kamere izjemno preproste za uporabo poleg tega pa še 
manjše in prenosljive. Te kamere so omogočile razvoj družinske fotografije, ki je postajala 
vedno cenejša in pogosta pri vseh družinah ne le pri premožnejših (Zupanič, 2017, str. 5–
11).  
 
Zaradi fotografij se je spremenil pogled ljudi na svet, začeli so nastajati družinski albumi in 
kompleksne mreže spominov. Vzporedno z nastajanjem družinske fotografije se je razvijala 
osebna fotografija, ki je igrala pomembno vlogo, saj se je razvijala kot medij za raziskovanje 
lastne identitete. Z drugo prelomnico, ki predstavlja prehod iz analognega na digitalno, so 
fotografije postale nepogrešljivo orodje nove množične kulture. Zajemanje fotografij, njihovo 
upravljanje in tudi objavljanje je postajalo še enostavnejše in dostopnejše, saj lahko vsako 
posneto fotografijo s pomočjo računalniških programov urediš in objaviš. Ob urejanju pa se 
moramo zavedati, da s tem sliki odvzamemo neko realnost. Že od nekdaj je namreč veljalo, 
da manj kot je bila fotografija obdelana, bolj je opisovala neko realnost. Vendar pa ne glede 
na ta dejstva fotografije predstavljajo pomemben del naših življenj. Že v preteklosti se je 
namreč fotografija izkazala za učinkovit medij v procesu terapevtskega odnosa, saj deluje kot 
kanal in povezovalec komunikacije. V današnjem času pa je fotografija pomembna za 
medsebojno komunikacijo in oblikovanje osebne identitete. Posameznik se danes zbudi in 
gre spat z napravo, ki ga dela vidnega. Mobilni telefoni z razvitimi kamerami imajo zaradi 
svoje odzivnosti in možnosti povezovanja s spletom ključno vlogo pri formiranju 
posameznikove spletne identitete. Zlasti mlade generacije so tiste, ki si življenja brez 
številnih fotografij ne predstavljajo več. Fotografiranje samega sebe in kazanje fotografij širši 
javnosti je tako za mlade kot za starejše postala nuja (Zupanič, 2017, str. 5–11).  
 
Moč fotografij izvira iz sposobnosti premostitve časa in prostora ter ponujajo odgovor na 
pogled opazovalca s tem, ko prehajajo v spomin in da so fotografije oblika spominov, iz 
katerih izvabimo informacije, emocije in razvijemo občutek nostalgije (Hardt, 2010). Osebno 
nam listanje družinskega albuma in gledanje fotografij omogočata, da podoživljamo dogodke, 
ki bi bili sicer stvar pozabe (Sontag, 2001, str. 7). Berger (1999, str. 43) pravi, da so 
fotografije ostanki preteklosti in sledovi tistega, kar se je zgodilo. 
 
 

2.3 Fotografija na družbenih omrežjih 

 
Danes imamo občutek o večji prisotnosti medijev v našem življenju – s pojavom oziroma 
razvojem interneta in informacijske tehnologije so se močno spremenili dosedanji mediji 
komuniciranja.  
 
Tako mladi danes praktično rastemo z družbenimi omrežji, kot so npr. Facebook, Snapchat, 
Instagram. Na teh omrežjih ne samo pišemo sporočila (tudi s pomočjo emotikonov), ampak 
velikokrat objavljamo fotografije, ki so povezane z našim življenjem in tudi spremljamo 
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življenje drugih, jim »sledimo«, saj nas zanima, kako živijo drugi. Po drugi strani pa se 
zavedava tudi tega, da za neko fotografijo, ki jo danes objavimo, želimo, da »izpade« lepa, 
da dobi všečke, da ugaja publiki, da življenje, kot ga predstavljamo z našimi fotografijami, 
izpade lepo, zanimivo … Tako deloma tudi nadziramo, kaj in koliko podatkov o sebi želimo 
razkriti drugim. 
 
Danes smo s pojavom kulturnega narcisizma kot odgovora na tesnobnost in družbeno stanje 
ljudi, katerim primanjkuje varnega občutka, bliže tudi interpretaciji Lascha, ki meni, da 
posamezniki zaradi primanjkljaja le-tega ustvarijo z »udeležbo« na družbenih omrežjih 
(Lasch, 2012, str. 52). Pojav socialnih omrežij zaobjema tudi naše skupne spreminjajoče se 
vrednote v družbi – kako se sami reprezentiramo oziroma prikazujejo. Družbena omrežja 
posameznika postavljajo v položaj odvisnosti od množice novih objav fotografij in 
komentarjev. Tako najstajajo novodobni narcisi, ki so osebe, ki si želijo pozornosti, 
potrjevanja, tega, da so opaženi in »všečkani«. Take osebe postajajo tudi odvisne od tega, 
koliko ljudi spremlja objave in koliko ljudi se zanima zanj (Eler, 2013).  
 
S prikazovanjem zasebnega življenja in z željo po ugajanju svetu, hkrati pa potrjevanju 
všečnosti so povezani tudi selfiji – sebki, avtoportreti, ki jih osebe lahko zajamejo same s 
svojim pametnim telefonom. Posameznik želi skreirati, igrati samega sebe na pozitiven 
način, samopromocijsko in zanimivo, pri tem pa se vidi, da v tem uživa ali pa skuša selfi 
narediti tako, da deluje, kot da je fotografija, četudi selfi, ujela nek spontan moment, izraz na 
obrazu (npr. pogled v daljavo, ne pa neposredno v kamero pametnega telefona). 
 
Družbena omrežja kljub nevarnemu razrastu samovšečnosti predstavljajo sredstvo 
komunikacije, ker predstavljajo tudi družbeni prostor, ki je vpet v kulturo in omogočajo 
oblikovanje novih identitet – vsak posameznik se predstavi tako, kot želi sam. 
 
Štaudoharjeva je povzemala pisateljico Atwood, ki meni, da je v človeški naravi, da je vsakdo 
rad dobro videti na fotografiji (kar je bilo v preteklosti zaradi načina fotografiranja težje). 
Atwoodova tudi ugotavlja, da so naši možgani bolj aktivni, kadar gledamo obraze in si take 
fotografije bolj zapomnimo tiste, na katerih so ljudje od blizu. Pisateljica pravi, da smo 
obsedeni z obrazi in da ni nič čudnega, če avtoportreti oziroma selfiji postajajo glavni 
fotografski žanr in komunikacija na družabnih omrežjih (Atwood v Štaudohar, 2014, str. 24). 
 
Štaudoharjeva pa meni, da selfi fotografija predstavlja medij jaza kot sporočila – kot izraz 
časa, v katerem živimo in v katerem smo obsedeni s seboj in samopodobo (Štaudohar, 
2014, str. 25). S pomočjo fotografij tudi ustvarjamo mrežo – socialno mrežo kot povezanost 
med ljudmi, hkrati z objavljenimi fotografijami želimo ustvariti neko mnenje o nas in našem 
življenju, saj nas mnenje drugih tudi deloma določa (deloma določa, kdo smo). 
 
Berger in Luckmann (1998, str. 27) pravita, da se vsakdanje življenje prikazuje kot realnost, 
ki jo ljudje različno interpretirajo in ima zanje osebni pomen. 
 
O fotografiji je napisanih precej strokovnih del, kar sva ugotovili tekom branja literature in 
dostopanja do virov, ki so nama sproti odpirali nove poti. Naju pa je s sociološkega vidika 
zanimalo, kateri motivi so tisti, ki so zanimivi laičnim fotografom iz Žirov. 
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3 EKSPERIMENTALNI/EMPIRIČNI/RAZISKOVALNI DEL  
 
Na začetku sva se lotili razmisleka o tem, kaj naju kot tema zanima – fotografija. Zelo hitro 
sva ugotovili, da je lažje najti knjige, ki skušajo ljubiteljskega fotografa, kot sva sami, poučiti o 
tem, kako se posname dobra fotografija (kot je npr. ABC fotografije), veliko težje pa je najti 
literaturo, ki piše o vlogi fotografije v našem vsakdanjem življenju, kar naju tudi zanima. Po 
spletu sva vseeno zasledili strokovna dela. Pred sestavo ankete sva podali nekaj hipotez na 
temo raziskovanja. Odločili sva se, da bova raziskali pogled različnih generacij ljudi iz Žirov, 
torej učencem zadnjega triletja OŠ Žiri, generaciji staršev anketiranih učencev in še njihovih 
starih staršev, za katere meniva, da se njihov pogled na vlogo fotografije v našem 
vsakdanjem življenju vsaj v določeni meri razlikuje. Nato sva se odločili, da za mnenje 
povprašava tudi pri lokalnemu fotografu Foto Viktor in sestavili vprašanja za intervju. 
 

3.1 METODOLOGIJA  

 
Pred raziskovanjem internetnega gradiva sva pregledali, katere zadetke nama prikaže 
COBISS OPAC na najino temo, in ugotovili, da je tovrstnega gradiva zelo malo v splošni in 
šolski knjižnici, v kateri zahajava, vseeno pa je možno najti marsikatera strokovna dela (npr. 
diplomske naloge) prek e-dostopa, zato sva se posluževali gradiva, do katerega sva lahko 
dostopali. 
 
Pri raziskovanju pa sva se odločili raziskati tudi preko ankete, ki sva jo prilagodili za tri 
starostne skupine, saj sva želeli poprašati tri različne generacije Žirovcev, ki bi nama 
predstavili svoje videnje pojava fotografiranja nekoč in danes. Nato pa sva stopili še do 
lokalnega fotografa in povprašali še pri njem, kakšne so razlike med fotografijami, ki jih 
razvijajo danes v primerjavi s preteklostjo. 
 

3.1.1 Opis vzorca raziskave 

 
Vzorec raziskave z anketo sva omejili na en razred sedmošolcev (skupaj 24, 12 učencev in 
12 učenk), en razred osmošolcev (skupaj 25, 13 učencev in 12 učenk) in en razred 
devetošolcev (20 skupaj, 10 učencev in 10 učenk) v OŠ Žiri, tj. skupaj 69 učencev in učenk. 
Na začetku sva nameravali razdeliti tudi ankete za enega starša in enega starega starša 
anketiranih učencev naše šole. Tako da bi dobili približno enako velike vzorce anketiranih. 
Nisva mogli priti do enako velikega števila anketiranih staršev in starih staršev, zato sva imeli 
le-teh za dva razreda skupaj. 
 
Na tem mestu se zavedava, da bi bilo treba razmisliti o tem, na kakšen način nagovoriti ljudi 
k reševanju ankete, da bi dobili dovolj velik vzorec. 
 

3.1.2 Opis merskega instrumenta 

 
Kot je bilo že omenjeno, sva anketo razdelili. Anketo sva sicer večkrat pregledali, pa vendar 
po izvedbi najdeva določene pomanjkljivosti, tako da sva danes mnenja, da bi se jo dalo še 
izboljšati (npr. v anketo za učence nismo vključili vprašanja, kam si oni shranjujejo fotografije 
in kam jih objavljajo). Hkrati pa se zavedamo, da anketna vprašanja za vse tri generacije niso 
mogla biti enaka, saj so družbeni pojavi povezani tudi z napredkom v tehnologiji, ki se pri 
fotografiji še kako odraža. 



6 
 

 
Do fotografa sva se oglasili na pogovor med zimskimi počitnicami, pred tem pa pripravili 
vprašanja, ki se nekatera povezujejo tudi z anketnimi vprašanji. Se nama je pa zdelo 
zanimivo vključiti njegovo stališče in opažanje. 
 

3.1.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

 
Anketo sva imeli že sestavljeno kmalu v začetku tega šolskega leta, a smo jo še večkrat 
pogledali in dopolnili (čeprav kot je bilo že omenjeno, bi tudi danes kakšno vprašanje še 
dodali ali nekoliko spremenili). Mentorica je v 7. in 8. razredu razdelila anketo učencem, ki jih 
poučuje, v 9. razredu pa se je dogovorila z drugo učiteljico, da so jo rešili v času pouka. 
Vzorec raziskave z anketo sva omejili na en razred sedmošolcev, en razred osmošolcev in 
en razred devetošolcev v OŠ Žiri. Na začetku sva nameravali razdeliti tudi ankete za enega 
starša in enega starega starša anketiranih učencev naše šole. Tako da bi dobili približno 
enako velike vzorce anketiranih. V enem oddelku sva ankete za starše in stare starše 
razdelili, a sva dobili nazaj le nekaj anket. Nato sva starše nagovarjale k reševanju ankete v 
času govorilnih ur, a se tudi to ni najbolje obneslo. Nato sva posamične znance in sošolce 
nagovorili in preprosili, da so jih dali doma v reševanje staršem in starim staršem, ter tako 
dobili anket staršev in starih staršev za en oddelek. Na tem mestu bi težko rekli, da tako 
majhen vzorec kaže vsesplošno mnenje v Žireh v zvezi z anketo, lahko pa rečeva, da 
mnenje ali vzorec nakazuje. 
 
Na tem mestu se zavedava, da bi bilo treba razmisliti o tem, na kakšen način nagovoriti ljudi 
k reševanju ankete, da bi dobili dovolj velik vzorec. 
 
Nazadnje sva se lotili še intervjuja fotografa, ki je nasproti OŠ Žiri, tj. Foto Viktor. 
 

3.1.4 Obdelava podatkov 

 
Ko sva ankete prejeli, sva najprej prešteli anketirane in odgovore (tudi na vprašanja odprtega 
tipa) zabeležili v Excel. Podatke sva nato pretvorili v obliko grafov ali odgovorov (vprašanja 
odprtega tipa). Vse to sva potem preslikali in odložili v Wordov dokument, to pa nadalje 
obdelali in uskladili, da je ustrezalo za prikaz rezultatov v raziskovalni nalogi. 
 
V šolski knjižnici OŠ Žiri imamo že veliko raziskovalnih nalog, zato sva pregledali nekaj 
analiz grafov. Najina analiza oziroma komentar glede na prikazan grafikon skuša zajeti 
anketno vprašanje in pojasni dobljene odgovore v deležu v odstotkih, običajno od 
najpogostejšega odgovora k najmanj pogostemu. Interpretacija ob koncu komentarja je 
zapisana na podlagi najinega znanja in osebnih izkušenj. 

 
 

3.2 REZULTATI ANKET 

 
Dobljene rezultate sva uredili s pomočjo programov Excel in Word. 

 

3.2.1 Odgovori učencev 

 
Zabeleženih imava 69 odgovorov učencev in učenk po enega oddelka 7., 8. in 9. razreda OŠ 
Žiri. 
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Prvo vprašanje je spraševalo po spolu anketiranih. Glede na njihove odgovore razberemo, 
da je anketo rešilo polovica fantov in polovica deklet anketiranih oddelkov 7., 8. in 9. razreda 
OŠ Žiri. 
 

 
Graf 1: Spol anketiranca 

Prvi graf prikazuje, da je (približno) polovica anketiranih učencev ženskega in polovica 
moškega spola. 
 

 

 
Graf 2: Razred anketiranca 

Drugo vprašanje je spraševalo po razredu, ki ga anketirani obiskujejo. Na podlagi grafa 2 
izvemo, da je največ anketirancev iz osmega razreda, sledijo jim sedmošolci, najmanj 
anketirancev je bilo iz devetega razreda.  
 

 



8 
 

 
Graf 3: S telefonom in fotoaparatom 

Ker je današnja tehnologija zelo priročna in razvita, več učencev fotografira s telefonom kot s 
fotoaparatom (kaže graf 3), saj imajo novodobni pametni telefoni vključen fotoaparat (celo z 
več kamerami kot eno samo). Pod sicer majhen delež odgovorov (trije odstotki) »drugo« so 
učenci napisali odgovora, da za fotografiranje uporabljajo še t. i. go pro ali pa se sploh ne 
fotografirajo. 

 
 

 
Graf 4: Motivi na fotografijah - učenci 

Kot je razvidno iz grafa 4, anketirani učenci naše šole najraje fotografirajo naravo oz. 
naravne pojave, nekaj manj jih je, ki raje fotografirajo živali, le nekaj učencev najraje 
fotografira ljudi in različne dogodke, najmanj učencev pa fotografira urbano okolje (mogoče 
tudi zato, ker so Žiri (manjši) kraj in težko govorimo o pravem mestnem okolju, ki mu 
anketirani učenci dnevno niso priča). Kot odgovor »drugo« pa so učenci napisali, da radi 
fotografirajo vse (dogodke), avanture in sošolce. 
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Graf 5: Koliko je anketirani na fotografiji 

Naslednji graf 5 prikazuje, da se učenci, ki so bili anketirani neradi fotografirajo (kar dve 
tretjini jih je izbralo ta odgovor). Še vedno pa je nekaj učencev, ki so večkrat izpostavljeni 
fotografiranju in se na podlagi tega radi fotografirajo. 
 

 

 
Graf 6: Fotografiranje samega sebe 

Sorodno s prejšnjim grafom je tudi na tem stvar podobna, saj je tudi tu razvidno, da učenci 
neradi fotografirajo sami sebe. Seveda pa je tudi nekaj izjem. Odgovori so naju presenetili, 
saj bi rekli, da sva mnogokrat priči temu, da učenci delajo selfije – torej slikajo samega sebe. 

 
 



10 
 

 
Graf 7: Družinski fotograf 

Na podlagi grafa 7 izvemo, da v družinah anketirancev največ fotografirajo mame (skoraj 
tretjina) in sestre (skoraj tretjina). Preostali delež dveh petin anketiranih pa se nagiba k 
odgovorom, da vsi sorojenci ali starši fotografirajo približno enako, v nekaterih pa največ 
fotografirajo bratje ali očetje. Pod druge odgovore so napisali, da fotografirajo oni sami ali pa 
sestrične in bratranci. 

 
 

 
Graf 8: Motivi fotografij v družini 

Pri grafu 8 vidimo, da nekaj več kot polovica anketiranih ugotavlja, da najraje fotografirajo 
družinska potovanja, dobra četrtina v ospredje postavlja družinske dogodke, slaba petina pa 
najraje fotografira svoje družinske člane. Pod odgovore drugo (desetina odgovorov) so 
napisali, da fotografirajo tudi sebe, rojstne dneve, potovanja, dogodke, posebne reči, živali, 
naravo in tekme. Čeprav bi te odgovore lahko razvrstili tudi pod kategorije, ki sva jih ponudili 
v anketnem vprašalniku. 
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Graf 9: Vrste fotografij 

Zadnje vprašanje je spraševalo po obdelavi fotografij. Odgovori v grafu 9 kažejo, da so 
anketiranim učencem naše šole najbolj všeč slike brez kakršnih koli filtrov. Črno bele in 
panoramske slike pa niso zelo popularne med mladimi (skoraj v enakem deležu, ena petina 
za vsak odgovor). Pod »drugo« so učenci napisali, da fotografirajo posebne fotografije, s 
filtri, Snapchat filtri, vse in raznimi filtri. 

 

3.2.2 Odgovori staršev 

 

Zabeležili smo odgovore 15 anket, ki so jih rešili starši učencev zadnjega triletja OŠ Žiri. 

Vprašanja niso enaka kot za učence, saj se nama je zdelo, da imajo starši nekoliko drugačne 

navada tudi glede fotografiranja. Žal sva imeli težave s pridobitvijo večjega števila 

odgovorov. 

 
Graf 10: Starost anketiranih staršev 
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V grafu 10 je razvidno, da je večina staršev (tri petine), ki so reševali ankete in so bili stari od 
štirideset do petdeset let, preostali delež (dve petini) predstavljajo starši med 30 in 40 let. 
Nobenega starša pa ni bilo med anketiranimi, ki bi bil mlajši od trideset let. 
 

 

 
Graf 11: Starši fotografirali kot otroci 

Ugotovili sva, da je nekoliko več kot polovica staršev fotografirala že v otroštvu, malenkost 
manj kot polovica pa jih v otroštvu fotografiranje ni zanimalo, kar se nama je zdelo kar velik 
delež – pričakovali sva, da bo delež teh nižji (graf 11). 
 
Tretje vprašanje je spraševalo, v čem so se fotoaparati iz otroških dni staršev razlikovali od 
teh, ki jih uporabljamo danes. Izrazili so mnenje, da so razlike velike, saj je bil včasih 
fotoaparat na film, ni bilo različnih filtrov in uporaba je bila zapletenejša kot danes, ko je vse 
preprosto in avtomatizirano.  
 
 

 
Graf 12: S čim fotografirajo starši 
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Graf 12 prikazuje, da s klasičnim fotoaparatom na film, kot so jih imeli včasih, (ljubiteljsko) ne 
fotografira nihče izmed anketiranih staršev. Verjetno je napredek zato zaznamoval tudi to 
generacijo, saj večina anketiranih staršev (tri petine) fotografira s pametnimi telefoni, ki jih 
imajo vedno pri roki. Z digitalnim fotoaparatom fotografirajo preostali anketirani starši (dve 
petini). S tablico pa sploh nihče izmed anketiranih, čeprav sva občasno videli ljudi (verjetno 
turiste) zajeti fotografije tudi s tem orodjem. 
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Graf 13: Objave na družbenih omrežjih 

Graf 13 prikazuje, da večina (tri petine anketiranih) staršev slike shrani na računalnik ali 
USB-ključek, nekateri (ena desetina) jih ne objavljajo, ena petina anketiranih sproti briše 
slike. Nekaj staršev slike objavi na Facebook ali Instagram (po ena dvajsetina). Vendar 
noben starš ne objavlja fotografij na Twitter ali Snapchat, sklepava, da zato, ker so 
uporabniki teh dveh aplikacij večinoma mlajši, tako da sami verjetno niti nimajo teh aplikacij 
naloženih oziroma nimajo profila na omenjenih aplikacijah. 
 
 

 
Graf 14: Število fotografij v fotoalbumu – starši 
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Graf 14 prikazuje, da odkar se je digitalna fotografija razvila, imajo razvitih manj slik kot 
včasih – tako ugotavlja štiri petine anketiranih staršev. Ostali menijo, da ni razlike. 
 

 

 
Graf 15: Motivi na fotografijah – starši 

Graf 15 z grafom prikazuje, da kar polovica staršev najraje fotografira svojo družino. Skoraj 
tretjina jih fotografira naravo, slaba petina jih fotografira živali, najmanj pa jih fotografira 
druge ljudi, ker bi se jim zdeli zanimivi. Nekateri pa fotografirajo tudi za druge potrebe. 
 
 

 
Graf 16: Družinski portret 

Starše sva povprašali, ali imajo navado posneti družinski portret, saj se le-teh spomniva še 
»iz starih časov« oziroma ker sva videli kakšne družinske portrete kje na obiskih. Tri petine 
jih je odgovorilo, da te navade nimajo, dve petini pa, da jo imajo (graf 16). 
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Graf 17: Kaj je selfi – starši 

Graf 9 kaže na to, da vsi anketirani starši vedo, kaj je selfi. Vseeno tako enotnega odgovora 
nisva pričakovali. Po tem lahko sklepava, da mediji oziroma novodobni izrazi, povezani z 
razvojem tehnologije, dosežejo tudi naše starše. 

 
 

 
Graf 18: Shranjevanje fotografij – starši 

Graf 18 pove, da starši najraje shranjujejo fotografije v fotoalbumu (dobra četrtina), USB-
ključku in na računalniku (po tretjina anketiranih). Nekaj manj staršev (desetina) pa shranjuje 
fotografije na zunanjem disku. Spet – iz odgovorov je razvidno, da se je shranjevanje 
fotografij z leti in razvojem digitalne fotografije spremenilo, torej tudi preneslo na digitalni 
medij (skupaj v večinskem deležu – devetdeset odstotkov anketiranih). 
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3.2.3 Odgovori starih staršev 

 

Zabeleženih imava 17 odgovorov starih staršev učencev in učenk zadnjega triletja OŠ Žiri. 
 

 
Graf 19: Starost starih staršev 

Iz grafa 19 je razvidno, da so bili anketirani stari starši stari med 50 in 70 let (nekoliko več kot 
tri četrtine), slaba četrtina pa jih je štelo več kot 70 let. 
 
Drugo vprašanje je spraševalo po tem, kdaj so stari starši dobili prvi fotoaparat. Tukaj sva 
dobili zelo različne odgovore, najstarejša letnica, ki se pojavi, je 1960 (napisane letnice so 
bile še 1965, 1969, 1978, 1990, pri desetih letih), nekateri pa so napisali, da ga v družini niso 
imeli. 
 
Tretje vprašanje je spraševalo po tem, kakšen je ta fotoaparat bil. Opisi so bili sledeči: imel je 
slabšo kakovost, da je bil na film, da je potreboval mnogo (ročnih) nastavitev, da je naredil le 
črno-bele fotografije, drugi že barvne, majhen, nekdo je imel fotoaparat češke izdelave, 
sodoben za tisti čas, shranjen v usnjeni torbici. 
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Graf 20: Cena razvijanja nekoč in danes 

Iz grafa 20 je razvidno, da stari starši v veliki večini (štiri petine anketiranih) ugotavljajo, da je 
bilo razvijanje slik včasih dražje kot danes. Preostali anketirani stari starši pa niso opazili 
razlike. 
 

 

 
Graf 21: Znanje o razvijanju filmov – slik 

Velika večina (šestinosemdeset odstotkov) starih staršev slik ni znala razvijati sama. Vseeno 
pa jih je bilo nekaj, ki so to znali početi in jim je bilo verjetno nekoliko lažje, saj so za 
razvijanje porabili manj denarja. Vseeno se ob tem tudi zavedava, da je bila potrebna 
določena oprema za razvijanje fotografij. 
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Graf 22: Listanje po fotoalbumih 

Graf 22 kaže, da veliko starih staršev (devetinšestdeset odstotkov) radi pogledajo 
fotoalbume in fotografije v njem. Preostali tega ne počnejo tako pogosto. Veliko ljudi si 
ogleda fotografije iz preteklosti, saj tako prikličemo bolj živ spomin na ljudi, dogodke, ki smo 
jih morda že pozabili, ali pa le-ti ob ogledu slik oživijo. 
 
 

 
Graf 23: Kaj je selfi – stari starši 

Graf 23 kaže, da večina (sedeminosemdeset odstotkov) starih staršev ve, kaj je selfi. 
Preostali tega ne vedo. Naju so odgovori, da vedo v tako velikem deležu, kar presenetili. 
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Graf 24: S čim fotografirajo stari starši 

Na tem grafu 24 vidimo, da stari starši največkrat fotografije posnamejo s pametnim 
telefonom (skoraj polovica se jih posluži tega aparata), sledi skoraj četrtinski delež 
anketiranih, ki fotografije redko posname ali ne fotografira, za en odstotek je manjši delež 
tistih, ki fotografije posnamejo z digitalnim fotoaparatom, tudi klasični fotoaparati niso med 
starimi starši več priljubljeni za uporabo v praksi (le šest odstotkov pravi, da se ga še 
poslužuje).  
 
 

 
Graf 25: Objavljanje fotografij 

Graf 25 prikazuje, da stari starši fotografij večinoma ne objavljajo nikjer (dobra petina 
odgovorov), saj je iz odgovorov razvidno, da jih dobra tretjina da slike razviti in jih nato shrani 
v albume, enak delež odgovorov trdi, da fotografije shrani na računalnik ali USB, le majhen 
delež (pet odstotkov) fotografije objavi na Facebooku. 
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Graf 26: Število fotografij v fotoalbumu – stari starši 

Odkar so prisotni pametni telefoni s fotoaparati, vgrajenimi v napravo, večina starih staršev 
ne razvija več veliko slik in jih manj shrani, kar je razvidno tudi v grafu 26. Manj kot desetina 
vprašanih se zdi, da to ni res ali pa dejansko sami tako delujejo (da še vedno dajo fotografije 
razviti). 
 
 

 
Graf 27: Motivi – stari starši 

Iz grafa 27 je razvidno, da anketirani stari starši najraje fotografirajo ljudi, kar je izbrala dobra 
polovica anketiranih. Na tem mestu bi bilo bolj smiselno uporabiti enake možnosti kot pri 
starših in učencih med ponujenimi odgovori. Zato sklepava, da so ljudje, ki jih stari starši 
fotografirajo, večinoma družinski člani (otroci, vnuki, ostalo sorodstvo). Slaba tretjina jih je na 
drugo mesto postavilo motiv narave, desetina živali, preostali pa motive iz urbanega – 
mestnega okolja, kar se nama zdi razumljivo, saj so Žiri manjši kraj in ga obkroža veliko več 
naravnega kot urbanega okolja (in motivov). 
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Graf 28: Oznaka fotografij – čas nastanka 

Tri četrtine anketiranih starih staršev je označilo odgovor, da so imeli/imajo navado 
fotografije označiti z datumom oziroma letnico nastanka, kar se nama zdi zanimivo, saj bi 
rekli, da mladi tega ne počnemo, ker za nas to naredi računalnik (datum pri datoteki), se 
nama zdi pa tudi smiselno, saj naš spomin ni zanesljiv, verjetno še manj čez leta. Četrtina te 
navade nima (graf 28). 

 
 

 
Graf 29: Oznaka fotografij – osebe 

Zanimiv se nama zdi izid tega vprašanja, ki ga prikazuje graf 29: polovica starih staršev je 
označevalo, kdo je na slikah, polovica pa jih tega ni imela v navadi. Mogoče ljudi ne zapišejo 
zato, ker se jim zdi, da jih bo/je težje pozabiti, kot npr. kdaj in kje se je nekaj zgodilo. 
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Graf 30: Oznaka fotografij – kraj 

Pri tem vprašanju sva imeli nekaj neveljavnih odgovorov, ki jih žal ne moreva upoštevati. 
Osemintrideset odstotkov vprašanih ni označilo kraja posnetka fotografije, sedemintrideset 
pa je imelo to navado. Glede na enakomerno porazdeljen delež bi rekli, da ali se jim zdi, da 
kraj ni pomemben ali pa da ga je težje pozabiti oz. da se je to zgodilo v domačem okolju, ki bi 
ga tako ali tako prepoznali (graf 30). 
 
 
 
 

3.3 INTERVJU 

 
Med počitnicami sva se odpravili do lokalnega fotografa v Žireh, tj. Foto Viktor. Interjvuvali 
sva go. Andrejo Žakelj in go. Brigito Zemljarič, ki sta vnukinja in hčerka ustanovitelja tega 
fotografskega podjetja pred več kot petinšestdesetimi leti. Pogovarjali sva se z obema 
gospema, saj se nama je zdelo to zanimivo tudi z vidika pogleda dveh generacij (Žirovske 
stopinje, 2018, str. 10–11). 
 
Koliko časa že obstaja Foto Viktor in koliko časa se vi že ukvarjate s fotografiranjem? 
Bi nama malo povedali o družinski tradiciji? 
 
Brigita: »Foto Viktor obstaja že 65 let. Obrt je začel moj oče Viktor Grošelj. Že od malega me 
je fotografiranje zelo veselilo, zato sem se vpisala na fotografsko šolo.«  
 
Andreja: »Že v osnovni šoli sem hodila k fotografskemu krožku, saj je tudi mene 
fotografiranje veselilo že od malega. Po osnovni šoli sem se vpisala na srednjo šolo za 
oblikovanje in fotografijo Opravila sem tudi mojstrsko diplomo iz fotografije. Oktobra 2015 
sem dejavnost prevzela sama.« 
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Slika 2: Ga. Andreja Žakelj in ga. Brigita Zemljarič (vir: Žirovske stopinje, 2018, str. 10) 

 
Kako se je spreminjal profesionalni aparat, ki ga uporabljate pri delu? 
 
Andreja: »Fotoaparat se je skozi čas zelo spremenil, saj so bili včasih fotoaparati na film in z 
veliko manj nastavitvami. Danes nastavitve namreč urejamo digitalno, še vedno pa je za 
dobro fotografijo potrebno videti svetlobo.« 
 
Ali ste imeli v prejšnjih letih več ali manj naročnikov kot danes? 
 
Obe: »Včasih je bilo naročnikov manj, saj je bilo razvijanje in fotografiranje slik dražje kot 
danes. Fotoaparat pa si je bilo včasih težje privoščiti.« 
 
Koliko so včasih stale fotografije oziroma kako se je cena skozi čas spreminjala? Ali si 
je danes lažje privoščiti fotografije kot nekoč? V kolikšni meri so si ljudje lahko 
privoščili fotografiranje dogodkov včasih in danes? 
 
Obe: »Včasih so bile fotografije veliko dražje kot danes. Saj je bil tudi material dražji. Danes 
so fotografije veliko cenejše, zato si jih je lažje privoščiti. Včasih so fotografi prišli le za 
posebne dogodke.« 
 
Ali vam je ljubše fotografirati v studiu ali na različnih dogodkih? Zakaj? 
 
Obe: »Na različnih dogodkih, ki so v naravi, so slike malenkost bolj naravne kot v studiu. 
Zato je po eni strani boljše fotografirati na kakšnih dogodkih. Seveda pa radi fotografirava 
tudi v studiu.« 
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Kako se je spremenil čas porabe za obdelavo in razvoj fotografij? Npr. koliko časa ste 
porabili za razvijanje slik včasih, ko so bili še klasični fotoaparati? 
 
Obe: »Najbolj se je spremenil čas razvijanja, saj je bilo včasih potrebno sliko razvijati v večih 
postopkih, kot so različna namakanja, sušenja itd. Danes pa to poteka veliko hitreje, saj nam 
to naredi stroj – včasih pa je to potekalo ročno.« 
 
Ali se velikokrat poslužujete kakšnih filtrov? Kakšne so želje strank glede tega – kaj 
opažate? In koliko »umetniške svobode« vam pri tem dopuščajo? 
 
Obe: »Opažava, da pri strankah postaja črno-bela fotografija vedno bolj popularna. Včasih 
pa tudi kaj za polepšavo, npr. kože.« 
 
Katere fotografije ljudi največkrat razvijate (nosečnice, zaroke, poroke …) in katerim 
življenjskim dogodkom ste največkrat priča kot profesionalna fotografinja? Kako se je 
tovrstno dokumentiranje spremenilo skozi čas? 
 
Obe: »Največ se razvijajo fotografije otrok, družin na izletih, potovanja … Fotografirava in 
posledično razvijava pa fotografije porok, zarok in dojenčkov. Največkrat sva torej priči 
porokam. Včasih pa so fotografi do hiš prihajali le za posebne dogodke. Sicer pa je največ 
fotografij za osebne dokumente.« 
 
Ali so vaše stranke tudi podjetja? Kako so se želje tovrstnih stran spremenile skozi 
čas? 
 
Obe: »Fotografirava na različnih slavnostnih dogodkih in izdelujeva različne velikosti 
fotografij. Včasih so se v podjetjih fotografirali tudi izdelki, zdaj pa imajo podjetja zaposlene 
oblikovalce, ki opravljajo tovrstno delo.« 
 
Kakšne so bile vaše stranke nekoč, kakšne so danes? Kako se temu prilagajate? 
 
Obe: »Imava kar zahtevne stranke. Mogoče so celo bolj zahtevne kot včasih. Temu se 
prilagajava tako, da v čim večji meri upoštevava njihove želje pri samem fotografiranju in 
razvijanju. Strankam pa tudi svetujeva.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

4 RAZPRAVA  
 
Pred fotografijo je obstajala slika, ki je vizualno upodabljala svet, kot ga vidimo ljudje. Nato 
so v preteklosti izumili film, na katerega so posneli te podobe. Film je lahko služil kot osnova 
za izdelovanje fotografij ali za gibljivo sliko. Z razvojem tehnik smo prešli na digitalno 
fotografijo, ki je v marsičem spremenila tudi naše vedenje, povezano s fotografijo. S tem, da 
je fotoaparat vključen v naše pametne telefone (idr. naprave), lahko praktično posnamemo 
tudi samoportrete t. i. selfije (fotografiramo sami sebe s pametnim telefonom).  
 

 
Slika 3: Teja in Laura – selfie brez filtra (foto: Teja Bogataj) 

 
Fotografijo je ustvaril človek s pomočjo posebnega aparata. Fotografija beleži dogodke, 
dokaze o stvareh, ljudeh in dogodkih v nekem trenutku, ki se verjetno ne bo več ponovil. 
Ljudje fotografije radi vzamemo v roke, jih pogledamo in se tako spomnimo preteklih 
dogodkov in ljudi. Fotografija lahko prikaže pomembnost dogodka in odnose med ljudmi. 
Fotografije so postale neke vrste vizualne beležke kot vir informacij in dokaz za beleženje 
dogodkov. 
 
S prehoda iz analognega na digitalno so postale fotografije nepogrešljivo orodje nove 
množične kulture. Fotografiranje in upravljanje s fotografijami je postalo enostavnejše in 
dostopnejše, saj fotografije lahko spremenimo s pomočjo računalniških programov. Na ta 
način pa je fotografiji odvzeta »realnost«.  
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Slika 4: Teja – selfie s filtrom (foto: Teja Bogataj) 

 
Slika 5: Laura – selfie s filtrom (foto: Laura Kepec) 

Zaradi fotografij se je spremenil pogled ljudi na svet, začeli so nastajati družinski albumi, 
vzporedno s tem se je razvijala tudi osebna fotografija kot medij za raziskovanje lastne 
identitete. Posameznik se danes zbudi in zaključi dan z napravo, ki ga dela vidnega. Mobilni 
telefoni s kamerami in svoje možnosti povezovanja s spletom igrajo ključno vlogo pri 
oblikovanju posameznikove spletne identitete, zlasti v življenju mladih, saj je fotografiranje 
samega sebe in kazanje fotografij širši javnosti postala nuja. Mladi danes namreč rastemo z 
družbenimi omrežji, kot so na primer Instagram, Facebook, Snapchat. Na teh omrežjih pa ne 
samo pišemo sporočila, ampak objavljamo fotografije, povezane z našim življenjem, hkrati pa 
spremljamo tudi življenje drugih, saj nas zanima, kako živijo. Tako si za naše fotografije 
želimo, da so drugim všečne, da ugajajo publiki, ki nas spremlja, da je naše življenje tako 
predstavljeno zanimivo, srečno … Tako deloma tudi nadziramo, kaj, koliko in kakšne podatke 
o sebi želimo razkriti drugim. Kaj objavimo, potem povzroči način, kako nas in naše življenje 
vidijo tisti, ki nas spremljajo na družbenem obrežju.  
 
Tako različni sociologi ugotavljajo, da posamezniki to delamo, ker nam primanjkuje varnega 
občutka in z udeležbo na socialnih omrežjih to dobimo. Tako nastajajo tudi osebe, ki si želijo 
več pozornosti, potrjevanja, tega, da so opaženi – novodobni narcisi. Taki posamezniki 
največkrat prikazujejo lastno življenje še posebej s sebki (selfiji) – z avtoportreti, ki ga zajame 
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s svojim pametnim telefonom. Tako posameznik želi skreirati boljšo različico sebe, ki jo želi 
sam predstaviti svetu. 
 

 
Slika 6: Laura – selfie brez filtra (foto: Laura Kepec) 

 
Slika 7: Teja – selfie brez filtra (foto: Teja Bogataj) 

 
Najino veselje do fotografije je bil povod za raziskovanje fotografije v našem življenju, zato 
sva se odločili, da to raziščeva v domačem okolju, in sicer sva se odločili, da o vlogi 
fotografije povprašava učence in učenke zadnjega triletja OŠ Žiri, njihove starše in stare 
starše. Na žalost nisva uspeli dobiti nazaj toliko odgovorov staršev in starih staršev, kot sva 
si na začetku zamislili. V nadaljevanju pa sva se dogovorili za intervju pri lokalnem 
fotografskem podjetju Foto Viktor, ki ima v kraju že več kot petinšestdesetletno tradicijo. 
 
Anketirali sva učence in učenke 7., 8. in 9. razreda OŠ Žiri, ki so bili glede na spol 
enakomerno zastopani. Učenci in učenke naše šole za fotografiranje v večinskem deležu 
uporabljajo pametne telefone (ali pa go pro kamero), nekaj jih je zapisalo, da se ne 
fotografirajo. Napisali so, da najraje fotografirajo naravo in živali, šele nato ljudi in dogodke 
ali vse, kar se jim zdi zanimivega zgodi v vsakodnevnem življenju. Nadalje so zabeležili, da 
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se v večini neradi fotografirajo in da tudi neradi fotografirajo sebe, torej delajo selfije, kar naju 
je presenetilo. Povedali so, da v družini največkrat fotografira mama ali sestra, preostali 
delež zavzemajo ostali družinski člani, fotografirajo pa največkrat razna družinska potovanja 
in družinske dogodke (rojstne dneve, tekme …). Učenci in učenke pravijo, da so jim najbolj 
všeč fotografije brez filtrov ali s temi, ki jih ponujajo družbena omrežja. Na tem mestu nama 
je nekoliko žal, da nisva povprašali tudi po tem, kje jih objavljajo (čeprav sklepava, da na 
podlagi odgovorov, ravno na omenjenih omrežjih – Snapchat, Instagram, Facebook) in kako 
jih shranjujejo mladi. Po drugi strani pa sva tudi predpostavljali, da mladi še nismo nagnjeni k 
shranjevanju fotografij, saj se nam zaenkrat to še ne zdi pomembno. 
 

 
Slika 8: Pogled na morje (foto: Teja Bogataj) 

 
Zabeležili sva odgovore 15 anket, ki so jih rešili starši učencev in učenk zadnjega triletja OŠ 
Žiri, največ je bilo starih med 40 in 50 let. Več kot polovica staršev je fotografiralo že v 
otroštvu, ostalih pa to ni zanimalo takrat. Starši so napisali, da so bili včasih fotoaparati 
precej drugačni, da je bil fotoaparat na film, ni bilo različnih filtrov in je bila uporaba 
zapletenejša kot danes (več ročnih nastavitev aparata). Danes t. i. klasičnega fotoaparata ne 
uporablja nihče od anketiranih, več kot pol jih uporablja pametne telefone, manjši delež pa 
digitalni fotoaparat, s tablico ne fotografirajo. Več kot polovica staršev shrani fotografije na 
računalnik ali USB-ključke, ostali jih sproti brišejo ali objavijo na Facebook ali Snapchat ter 
da jih imajo radi shranjene tudi v fotoalbumu. Ugotavljajo, da imajo manj razviti slik kot včasih 
– pred razvojem digitalne fotografije, tako meni štiri petine anketiranih. Najraje fotografirajo 
svojo družino (polovica), sledijo motivi iz narave, živali itd. Navade posneti družinski portret 
nimajo v več kot polovici, dve petini pravi, da jo imajo. Mogoče so si to vprašanje starši 
različno razlagali. Vsi anketirani starši vedo, kaj je selfi, česar nisva pričakovali. 
 
Zabeleženih imava 17 odgovorov starih staršev učencev in učenk zadnjega triletja OŠ Žiri, 
večinoma starih med 50 in 70 let, četrtina vprašanih pa je starejših. Najzgodnejša letnica, ki 
so jo napisali, da so dobili fotoaparat v družino je bila 1960, najpoznejša pa 1990. Ta 
fotoaparat je bil (seveda) na film, potreboval je mnogo ročnih nastavitev, nekaterim je naredil 
črno-bele fotografije, drugim barvne, lahko je bil češke izdelave in shranjen v usnjeni torbici. 
Stari starši v večini ugotavljajo, da je bilo razvijanje fotografij včasih dražje, v veliki večini pa 
tega niso znali delati sami. Preostali, ki so to znali, so nekaj denarja prihranili tudi pri tem 
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opravilu. Anketirani stari starši radi pogledajo fotoalbume, kar se nama zdi razumljivo, saj 
tako prikličemo bolj živ spomin na dogodke in ljudi iz naše preteklosti – kako je takrat bilo. 
Tudi stari starši v veliki večini vedo, kaj je selfi. Na podlagi tega sklepava, da gredo tudi oni v 
korak s časom. Verjetno pa nimajo navade tega tako pogosto izvajati kot mladi. Odgovori 
tudi kažejo, da skoraj polovica anketiranih fotografira danes s pametnim telefonom, skoraj 
četrtina jih uporablja digitalni fotoaparat, četrtina jih redko fotografira ali sploh ne, majhen 
delež pa se jih poslužuje klasičnega fotoaparata. Fotografije redki objavijo na družbenih 
omrežjih (Facebook), tretjina jih da fotografije razviti in jih shrani v albume, enak delež pa jih 
shrani na računalnik ali USB-ključek. Na njihovih fotografijah so največkrat ljudje, verjetno 
družinski člani (a jim te možnosti nisva ponudili), sledijo motivi narave. Razvite fotografije so 
stari starši v večini označili z datumom/letnico nastanka, kar danes za nas naredi računalnik, 
če jih shranimo na tak način. Polovica jih je napisalo, kdo je na fotografiji. Morda se jim zdi, 
da si bo to lažje zapomniti. Ko sva spraševale, če označijo kraj posnetka, so bili deleži 
odgovorov »da«, »ne« in neveljavnih, ki jih žal ne moreva upoštevati, enakovredno 
porazdeljeni. 
 
Iz intervjuja pri lokalnem fotografskem podjetju Foto Viktor, ki ima v Žireh petinšestdesetletno 
tradicijo pa sva izvedeli, da tradicijo nadaljujeta njegovi vnukinja in hčerka, ki ju je fotografija 
zanimala iz časa šolskih let. Izvedeli sva, da se je fotoaparat, ki ga danes uporabljata, zelo 
spremenil, da je bil včasih na film, da so bile nastavitve ročne, a jih je bilo manj, danes pa se 
nastavitve urejajo digitalno, a je za kvalitetno fotografijo pomembno videti svetlobo. 
Intervjuvanki sta povedali, da je bilo naročnikov manj, saj je bilo fotografiranje dražje 
predvsem zaradi materiala, pa tudi fotoaparati so bili takrat dražji oziroma so si jih ljudje težje 
privoščili. Tudi razvijanje fotografij je včasih vzelo več časa zaradi samega postopka, danes 
zaradi stroja vse to poteka hitreje. Fotografinji delata tako v studiu kot na terenu, kjer 
prisostvujeta različnim dogodkom. Fotografije, ki jih posnameta na terenu, se jima zdijo 
nekoliko bolj »naravne« v primerjavi s tistimi, ki jih posnameta v studiu. Ljudje se večinoma 
ne želijo posluževati raznih filtrov, občasno kaj za polepšanje kože, opažata, da v modo 
prihajajo ponovno črno-beli filtri. Največ se razvijajo fotografije otrok ali družin na izletih, 
potovanjih in ob dogodkih (porokah, zarokah, rojstvu), včasih pa so fotografi prišli do hiš le za 
posebne dogodke. Veliko razvijeta tudi fotografij za osebne dokumente. Več fotografirata 
fizičnih oseb, saj imajo podjetja za fotografiranje zaposlene svoje oblikovalce, ki opravljajo 
tudi tovrstno delo. Pravita, da so stranke dandanes malenkost zahtevnejše, da jih skušata pri 
svojem delu v čim večji meri upoštevati ter da jim tudi svetujeta. 
 
Na koncu razprave bi želeli ponovno ovrednotiti hipoteze, ki sva jih postavili na začetku 
najine naloge. Izkazalo se je naslednje: 

1. Hipoteza Večina odraslih ne ve, kaj je selfi. je ovržena, saj so odrasli anketirani v 
večini odgovorili, da vedo, kaj je selfi (starši vsi, stari starši pa v res visokem deležu. 

2. Tudi hipoteza Večina mladih izmed naštetih vrst fotografij dela selfije. je 
ovržena, saj so napisali, da so neradi na fotografijah – ne glede na to, kdo jih 
posname. Zdi se nama tudi, da so se selfiji pojavili kot neke vrste trend ali moda, ki jo 
zdaj opažava manj med vrstniki. 

3. Hipoteza Motivi fotografij se generacijsko razlikujejo. je ravno tako potrjena, saj 
učenci in učenke OŠ Žiri najraje fotografirajo naravo in živali, starši in stari starši pa 
ljudi, oziroma družino, če smo natančnejši.  

4. Hipoteza Danes manj ljudi razvija fotografije pri fotografu kot včasih. je ovržena 
glede na odgovor fotografinj, saj sta zatrdili, da je razvijanja fotografij več, čeprav pa 
anketirani menijo, da je bilo včasih razvijanja fotografij več včasih. Fotografinji sta tudi 
zatrdili, da so bile fotografije včasih dražje in je to eden od razlogov za manj razvitih 
fotografij. 
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5 ZAKLJUČEK  
 
S sliko je človek začel upodabljati svet, kot ga je videl. Sledil je razvoj fotografije. S posebnim 
aparatom – fotoaparatom je človek začel beležiti dogodke, dokaze o ljudeh in stvareh okoli 
nas in tako beležil pomembnost dogodka in odnose med ljudmi v nekem trenutku, ki se 
verjetno ni več ponovil. Tako so fotografije postale tudi dokaz za beleženje dogodkov. 
 
Pri fotografiji se je zgodil še en velik preskok, in sicer takrat, ko je fotografija iz analognega 
(filma) prešla na digitalno, saj so fotografije v veliko večji meri začeli uporabljati množični 
mediji, prehajale so tudi na družbena omrežja, hkrati pa je postalo enostavnejša obdelava 
fotografij in na ta način je bila prikazana realnost tistega, ki je fotografijo objavil. Zaradi 
prisotnosti kamere na pametnem telefonu je ta pravzaprav dostopna vsak trenutek v dnevu, 
zato ljudje kažejo oziroma objavljajo take fotografije o sebi, svojem življenju, kot jih želijo, kar 
pa hkrati tudi sestavlja njihovo identiteto, kar so hkrati takšne fotografije, ki želijo biti všečne 
ljudem, ki si jih ogledajo. 
 
Pri raziskovanju z anketo se je izkazalo, da najina generacija v OŠ Žiri danes fotografira s 
pametnim telefonom, tako v večini tudi starši in velik delež starih staršev. Da mladi 
fotografiramo motive iz narave, starši in stari starši pa družinske člane, se nama zdi precej 
logično, saj starejši kot si, bolj začneš ceniti vrednoto družine in se ti zdi vedno bolj 
pomembno obeležiti družinske dogodke ali potovanja, dragocene trenutke, ki jih družina 
preživi skupaj. V družinah so večkrat fotografinje mame, sestre oziroma ženske na sploh. 
Največkrat stari starši dajo še vedno razviti fotografije, medtem ko starši fotografije večkrat 
shranjujejo na računalniku ali USB-ključku in fotografij ne dajo več razviti. Mladim pa tega 
vprašanja nisva zastavili, a se nama zdaj zdi, da te odgovore pogrešava. Na splošno sva 
pomislili na to, da jih shranjujemo na telefon, jih bolj malokrat pogledamo, shranimo jih pa 
naenkrat zelo veliko število potem na računalnik. Fotografinji pa ugotavljata, da je zdaj več 
razvijanja fotografij, predvsem družin, otrok oziroma pomembnih življenjskih dogodkov, in  
navajata, da je bilo fotografiranje včasih dražje predvsem zaradi materiala in tudi da so se 
ljudje fotografirali za res posebne priložnosti in se za to tudi uredili priložnosti primerno. 
Pričakovali sva, da bodo mladi označili, da pogosto in radi delajo selfije, a njihovi odgovori 
niso pokazali tega. Iz tega bi lahko sklepali, da niso tako »samovšečni« oziroma mogoče še 
ne potrebujejo toliko pozornosti po potrjevanju svoje upodobitve, potem ko svoj avtoportret 
objavijo na družbenih omrežjih. Lahko pa tudi, da je bil tak način fotografiranja (fotkanja 
sebe) bolj moderen pred nekaj leti, saj res ne opažava več toliko selfijev. Presenečeni sva 
bili nad odgovori starih staršev, da vedo v veliki večini, kaj so selfiji. 
 
Pričakovali sva, da bova lažje dobili odgovore staršev in starih staršev, a ni bilo tako. Tako 
sva morali posamično nagovoriti sošolce in sošolke, če oddajo doma vprašalnike in jih 
prinesejo nazaj, saj se to, da sva jih razdelili v celem razredu, da so jih nesli domov, ni 
obneslo. Zaradi manjšega števila odgovorov staršev in starih staršev je težko govoriti o tem, 
da je vzorec za raziskavo dovolj velik. Bolj zadovoljni bi bili z vsaj trikratnim številom rešenih 
anket staršev in starih staršev žirovskih učencev in tudi meniva, da bi večje število 
anketiranih pokazalo bolj verjetno stanje v Žireh. 
 
Zelo zanimiv se nama je zdel intervju v lokalnem fotografskem podjetju Foto Viktor in 
priznava, da si težko predstavljava fotografijo včasih v primerjavi z današnjo. Zavedava se 
tudi, da bi se seveda raziskovanje dalo razširiti, a naju je predvsem zanimal pogled Žirovcev 
danes na pomembnost fotografije v vsakdanjem življenju. 
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7 PRILOGE  

7.1 ANKETA ZA UČENCE 
 
Sva učenki Teja in Laura ter delava raziskovalno nalogo o fotografiranju. Ker naju 
zanima vaše mnenje, sva se odločili sestaviti anketo, ki pa je povsem anonimna. Za 
vse odgovore se vam že v naprej najlepše zahvaljujeva. 
 

1. Spol anketiranca:  MOŠKI ŽENSKI 
 

2. Razred:   7.   8.  9. 
 

3. S čim najraje fotografiraš? 
a) S fotoaparatom. 
b) S telefonom. 
c) Drugo:______________ 

 
4. Kaj najraje fotografiraš? 
a) Naravo/naravne pojave. 
b) Živali. 
c) Ljudi. 
d) Urbano okolje (mesto, zgradbe …). 
e) Dogodke. 
f) Drugo: _______________ 

 
5. Ali si rad/a fotografiran/a?  DA.  NE. 

 
6. Ali rad/a slikaš samega/samo sebe (delaš selfije)?  DA.  NE. 

 
7. Kdo v vaši družini največ fotografira? 
a) Mami. 
b) Ati. 
c) Oba starša približno enako. 
d) Brat/ec. 
e) Sestra. 
f) Vsi sorojenci približno enako. 
g) Drugi (naštej):_______________ 

 
8. Kaj fotografira? 
a) Družinska potovanja. 
b) Družinski dogodki. 
c) Nas – družinske člane kar tako. 
d) Drugo:___________ 

 
9. Kakšne slike so ti najbolj všeč? 
a) Črno-bele. 
b) Panorama. 
c) Navadne – brez filtrov. 
d) Druge:______________ 
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7.2 ANKETA ZA STARŠE 

 
1. Starost anketiranca: manj kot 30 let 30–40 let 40–50 let več kot 50 let 

 
2. Ali ste že kot otrok radi fotografirali?  DA.  NE. 

 
3. V čem so se fotoaparati iz vaših otroških dni razlikovali od tistih, ki jih uporabljamo 

dandanes? 
___________________________________________________________________ 
 

4. Kako vi največkrat posnamete fotografije? 
a) S klasičnim fotoaparatom (na film). 
b) Z digitalnim fotoaparatom. 
c) S pametnim telefonom. 
d) S tablico. 
e) Drugače: ___________________ 

 
5. Kam najpogosteje objavljate fotografije? 
a) Facebook. 
b) Instagram. 
c) Sanpchat. 
d) Twitter. 
e) Nikamor. 
f) Shranim jih na računalnik/USB. 
g) Sproti brišem. 
h) Ne objavim, damo jih narediti/natisniti in shranimo v albumu. 
i) Drugo:_______________________  

 
6. Ali se vam zdi, da imate, odkar se je digitalna fotografija razvila, manj fotografij v fotoalbumu 

(da jih manj razvijete)?  DA.  NE. 
 

7. Kaj vi najraje fotografirate? 
a) Naravo. 
b) Živali. 
c) Ljudi. 
d) Urbano okolje (zgradbe …). 
e) Drugo:_____________________ 

 
8. Ali imate v vaši družini navado posneti družinski portret?  DA.  NE. 

 
9. Ali veste, kaj je selfi?  DA.   NE. 

 
10. Kje najraje shranjujete fotografije? 
a) Računalnik – trdi disk. 
b) Zunanji disk. 
c) USB-Ključek. 
d) Fotoalbum. 
e) Drugo:______________________ 
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7.3 ANKETA ZA STARE STARŠE 

 
1. Starost anketiranca: manj kot 50 let 50–60 let  60–70 let več kot 70 let 

 
2. Kdaj ste dobili prvi fotoaparat v družino? Približno / točno _____________________ 

 
3. Kakšen je bil fotoaparat včasih? 

___________________________________________________________________ 
 

4. Ali je bilo razvijanje slik zelo drago?   DA.   NE.  
Se morda spomnite cene razvijanja enega filma? ___________________________ 

 
5. Ali ste znali fotografije razviti tudi sami?  DA.  NE. 

 
6. Ali večkrat listate po fotoalbumu?   DA.  NE. 

 
7. Ali veste, kaj je selfi?     DA.  NE. 

 

11. Kako vi dandanes največkrat posnamete fotografije? 
a) S klasičnim fotoaparatom (na film). 
b) Z digitalnim fotoaparatom. 
c) S pametnim telefonom. 
d) S tablico. 
e) Redko ali nikoli ne fotografiram. 
f) Drugače: ___________________ 
 

12. Kam najpogosteje objavljate fotografije? 
a) Facebook. 
b) Instagram. 
c) Snapchat. 
d) Twitter. 
e) Nikamor. 
f) Shranim jih na računalnik/USB. 
g) Sproti brišem. 
h) Ne objavim, damo jih narediti/natisniti in shranimo v albumu. 
i) Drugo:_______________________  
 

13. Ali se vam zdi, da imate, odkar se je digitalna fotografija razvila, manj fotografij v fotoalbumu 
(da jih manj razvijete)?  DA.  NE. 
 

14. Kaj vi najraje fotografirate? 
a) Naravo. 
b) Živali. 
c) Ljudi. 
d) Urbano okolje (zgradbe …). 
e) Drugo:_____________________ 

 

8. Ali imate oz. ste imeli navado, da ste fotografije označili z 
- datumom (vsaj letnico)    DA.  NE. 
- kdo je na njej     DA.  NE. 
- kje je bila posneta    DA.  NE. 
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7.4 VPRAŠANJA ZA INTERVJU 

 
Koliko časa že obstaja Foto Viktor in koliko časa se vi že ukvarjate s fotografiranjem? 
Bi nama malo povedali o družinski tradiciji? 
 
Kako se je spreminjal profesionalni aparat, ki ga uporabljate pri delu? 
 
Ali ste imeli v prejšnjih letih več ali manj naročnikov kot danes? 
 
Koliko so včasih stale fotografije oziroma kako se je cena skozi čas spreminjala? Ali si 
je danes lažje privoščiti fotografije kot nekoč? V kolikšni meri so si ljudje lahko 
privoščili fotografiranje dogodkov včasih in danes? 
 
Ali vam je ljubše fotografirati v studiu ali na različnih dogodkih? Zakaj? 
 
Kako se je spremenil čas porabe za obdelavo in razvoj fotografij? Npr. koliko časa ste 
porabili za razvijanje slik včasih, ko so bili še klasični fotoaparati? 
 
Ali se velikokrat poslužujete kakšnih filtrov? Kakšne so želje strank glede tega – kaj 
opažate? In koliko »umetniške svobode« vam pri tem dopuščajo? 
 
Katere fotografije ljudi največkrat razvijate (nosečnice, zaroke, poroke …) in katerim 
življenjskim dogodkom ste največkrat priča kot profesionalna fotografinja? Kako se je 
tovrstno dokumentiranje spremenilo skozi čas? 
 
Ali so vaše stranke tudi podjetja? Kako so se želje tovrstnih stran spremenile skozi 
čas? 
 
Kakšne so bile vaše stranke nekoč, kakšne so danes? Kako se temu prilagajate? 

 

 
 


