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Kako izbrati slike
za Glasilo?

Kakšna velikost slike je potrebna za objavo
v glasilu?
Čeprav se nam slika na
računalniškem zaslonu zdi dovolj
velika in jasna, je situacija v tisku
drugačna, saj je natančnost izrisa
slike v tisku višja kot tista na
zaslonu.
Primerjalno: velikost slike, ki jo
vidimo čez cel zaslon, bo na tisku od
štiri- do šestkrat manjša.
Slika, potrebna za objavo v glasilu,
mora biti velikosti vsaj 3 Mpix (tri
megapiksle). To je v tisku velikosti
nekaj manj kot A5 format. V kolikor
želimo sliko spraviti na A4, pa mora
biti njena velikost vsaj 6 Mpix.
Velikost slike v Mpix dobimo tako,
da zmnožimo njeni stranici (v
pikslih) in delimo z milijon:
širina [pix] X višina [pix]
H [Mpix] =
1.000.000
Primeri:
Slika velikosti 2000 x 1500 pikslov je
velikosti 3 Mpix.
Slika velikosti 3000 x 2000 pikslov je
velikosti 6 Mpix.
Slika velikosti 800 x 600 pikslov
je velikosti 0,48 Mpix (veliko
premajhna za našo uporabo).
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Kako ugotovimo velikost slike?
1.

V raziskovalcu z desnim gumbom
kliknemo na sliko, katere velikost
bi radi preverili. Izberemo spodnjo
opcijo Properties (Lastnosti).

2.

Na oknu, ki se nam odpre, izberemo zavihek Details
(Podrobnosti).

3.

V skupini Image (Slika) imamo podatke o velikosti slike
v pikslih. Zmnožek obeh (deljen z milijon) je velikost v
megapikslih (Mpix). V tem primeru je slabih 6 Mpix.
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Kakšne kvalitete mora biti slika?
Slika mora biti ostra, pravilno
osvetljena in mora zajemati
bistvo. Ker vemo, da večina piscev
prispevkov ni veščih fotografov, se
v primerih slabše kompozicije lahko
to popravi v fazi grafične priprave
glasila.

Primer pravilno poslikane skupinske
slike: osvetlitev je primerna, slika je
ostra, vsi navzoči so znotraj slike,
z dovolj roba okoli njih. Ozadje ni
moteče.

Odstopanja
Vsaka slika ne uspe najbolje in tega
se na uredništvu zavedamo. Zato
včasih kakšno sliko, v kolikor je
to mogoče, popravimo. V kolikor
so napake prehude (glej naslednje
poglavje), žal ne moremo storiti
ničesar.

Spodaj je prikazan primer, kako
večkrat rešujemo slabše uspele
fotografije.

Slika je poslikana od daleč, torej je skupina dokaj majhna.
(Takšna situacija sicer predstavlja manjši problem, kot če bi
bile osebe odrezane iz slike.) Poleg tega je slika malenkost
pretemna, ampak ne toliko, da se je ne bi dalo rešiti.

4

Slika je bila popravljena tako, da se je dodatno osvetlila (ne
da bi se zgubili detajli neba) in na novo kadrirana – ljudje
so približani in hkrati je bilo umaknjeno irelevantno ozadje.

Kakšne kvalitete ne sme biti slika?

Napačno kadriranje: eden od navzočih je porezan (del njega
je izven slike). Tudi noge sprednji ljudi na sliki so porezane.

Slika je neostra (zamegljena).

Slika je presvetljena (prepečena).

Slika je pretemna.

Slika ima preveč šuma (ali ostalih motenj zaradi visoke
kompresije).
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Pogosta vprašanja
Ali lahko slikam s telefonom?
V kolikor slika ustreza pogojem,
opisanim v tem vodniku, lahko.
Novejši telefoni imajo vgrajene
dovolj zmogljive kamere.
Ali lahko moje slike poberete s
Facebooka?
Ne. Facebook pomanjša slike in jih
močno skompresira, tako, da sta
tako njihova velikost, kot kvaliteta,
premajhni za uporabo v tisku.
Kaj je DPI?
DPI (Dots per Inch) pomeni število
pik na inčo (2,54 cm). Ta podatek
je uporabljen v namene definicije
ločljivosti tiska in nima direktne
povezave z velikostjo slike.
Vam lahko pošljem sliko 300 DPI?

V kakšnem slikovnem formatu vam
lahko pošljem sliko?
Kakršenkoli uveljavljen slikovni
format, ki podpira 24-bitno globino,
je v redu. Na primer: JPG, TIFF, TGA,
BMP.
Ali lahko pošljem grafe ali reklame
v vektorskem formatu?
Seveda. To je tudi priporočljivo, saj
se s tem ohrani kvaliteta pisav in
vektorskih risb. Primerni formati so
EPS, PDF in AI.
Vam lahko pošljem sliko v
wordovem dokumentu (.doc)?
Ne. Ta format ni namenjen slikam.
Ali se lahko podpišem na sliko?
Ne. Zaradi oblikovnega poenotenja
mi podpisujemo avtorja.

Vprašanje je nepopolno: DPI je samo
definicija ločljivosti slike, ne njene
velikosti. Da bo vprašanje imelo
smisel, morate vprašati: “Ali vam
lahko pošljem sliko velikosti 21 x 15
cm, 300 DPI?”. Naš odgovor bi v tem
primeru bil pritrdilen.
Moja slika je velika 100 kB. Ali je to
dovolj?
To je velikost datoteke, ki nam nič ne
pove o velikosti slike.

V kolikor ste v dvomih
glede slik, se posvetujte
z uredništvom na
glasilo@sempetervrtojba.si.
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