Priprava fotografije za študentsko izkaznico
Če novinci želite imeti na študentski izkaznici svojo fotografijo, fotografijo oddate v elektronski
obliki preko spleta pri izpolnjevanju vpisnega lista ob prvem vpisu. Fotografija naj bo takšna, kot
je predpisana za osebno izkaznico (podrobnejša navodila si lahko preberete na spletnih straneh
Ministrstva za notranje zadeve). Študent mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom in
obrazom, brez klobuka, čepice ali rute. V ozadju ne smejo biti predmeti ali objekti. Fotografija
mora biti pokončna, ne sme imeti robu ali okvira. Zapis slike mora biti JPG in najmanj širine
400 pik in višine 503 pike.
Primer pravilne fotografije (vir MNZ):

PREDEN ZAČNETE Z IZPOLNJEVANJEM VPISNEGA LISTA PREKO SPLETA,
PRIPRAVITE SLIKO NA RAČUNALNIKU, S KATERIM BOSTE IZPOLNJEVALI
VPISNI LIST. TAKO KOT BO SLIKA PRIKAZANA PRI PRILAGANJU SLIKE NA
VPISNEMU LISTU, BO TUDI NATISNJENA NA ŠTUDENTSKI IZKAZNICI. ZATO
BODITE PRI PRIPRAVI IN ODDAJI SLIKE NATANČNI. ČE SLIKA NE BO
USTREZALA MINIMALNIM POGOJEM ZA VAŠO IDENTIFIKACIJO, BOMO VAŠO
ŠTUDENTSKO IZKAZNICO IZDELALI BREZ SLIKE.
Kako pridobim fotografijo v elektronski obliki?
A. Pri fotografu (priporočeno)
Najmanj zapletov in kvalitetno sliko boste imeli, če se fotografirate pri fotografu in zahtevate
sliko v elektronski obliki po e-pošti ali na USB ključku.
B. Fotografija s fotoaparatom
Za pomoč prosite prijatelja, da vas bo fotografiral.
1. Postavite se pred prazno, gladko steno.
2. Prijatelj naj vas fotografira s fotoaparatom v skladu z zgornjimi navodili in z vključeno
bliskavico (flešem).

3. Prenesite sliko na računalnik, s katerim boste izpolnjevali vpisni list, in jo shranite v
formatu JPG.
C. Fotografija s pametnim telefonom
Za pomoč prosite prijatelja, da vas bo fotografiral.
1. Postavite se pred prazno, gladko steno.
2. Prijatelj naj vas fotografira s pametnim telefonom v skladu z zgornjimi navodili in z
vključeno bliskavico (flešem).
3. S pomočjo elektronske pošte (Share -> e-pošta) ali z drugim načinom prenosa, sliko
prenesite
na
računalnik,
s
katerim
boste
izpolnjevali
vpisni
list.

