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Modul  2. Digitalne kompetence 
Številka 

aktivnosti   M2-T5-A1 

Tema GRAFIČNO IN VIDEO OBLIKOVANJE 

Učni 
rezultati 

Raven 3 - 4:   
- Naučiti se kateri so elementi in vsebina spletne strani 

- Naučiti se izbrati programsko opremo. 

Učni pristop 

☒ Možnosti kombiniranega učenja         ☒  Učenje iz oči v oči  
☒  Individualno e-učenje                          ☒  Učenje na daljavo                   
☐  Izkustveno učenje                                ☐  Delo skupnosti 
☐  drugo (navedite) 

Način 
učenja Predavanje 

Čas trajanja 90 MINUT 

Prostor / 
Oprema 

Učilnica z računalniki, projektor, pisalo, tabla, mize, stoli, osebni računalniki, 
samolepilni lističi 

Udeleženci 
potrebujejo: Pisalo, zapiski  

Priloženi 
delovni listi 

I.1-1_ Prednosti in slabosti programske opreme za grafično oblikovanje – Za 
predavatelja 
I.1-2_ Barve in kaj mi pomenijo – Za udeležence 

Glavne 
naloge / 

postopek    

1. NALOGA:  
Predavanje prilagodite glede na zmožnosti udeležencev. 
 
Pouk začnite z uvodom predavanja, udeležencem dovolite, da predstavijo sebe in 
svoje ozadje. 
 
2. NALOGA: Diapozitiv št. 59 – Razpravljajte z udeleženci kaj je blagovna znamka, 
kaj vsebuje vizualna identiteta in zakaj je pomembna. Prikažite diapozitiv št. 60. 
 
3. NALOGA: Diapozitiv št. 61 – Razpravljajte z udeleženci ZAKAJ so predstavljeni 
logotipi učinkoviti. Nadaljujte s prezentacijo. 
 
4. NALOGA: Raziščite najboljšo programsko opremo za grafično oblikovanje v 
tekočem letu. Zapišite jih v tabelo in diskutirajte prednosti in slabosti vsake posebej 
(Izroček 1 – za predavatelja). 
 
5. NALOGA: Poudarite pomembnost logotipa in pokažite 66. Diapozitiv. Nadaljujte s 
predstavitvijo in prikažite pomembnost barv. 
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6. NALOGA: Preden pokažete diapozitiv št. 68 izročite delovni list 2 in pustite 
udeležencem, da zapišejo njihovo razumevanje barv. Razpravljajte o zapisanem in 
razpravljajte, katero barvo bi oni uporabili za njihovo podjetje. 
 
7. NALOGA: Zaključek (5 min) 

Uporabni 
viri, ki se 

sklicujejo na 
DATABANK 

(IO2-A2) 

Viri:  
ENTRE4ALL učno gradivo PowerPoint predstavitev; 

https://fixthephoto.com/best-free-graphic-design-software.html 
https://99designs.com/blog/logo-branding/how-to-design-logo/ 
https://dotugo.com/blog/83-graphic-design/156-importance-of-knowing-color-
psychology-in-graphic-design.html 
 

 

Nasveti 

Raven 5: 
 
ZNANJE 

• Vizualna identiteta 
 

SPOSOBNOSTI  
• Razvoj celotne vizualne identitete 
• Uporaba vizualne identitete 

 
KOMPETENCE 

• Oblikovanje logotipa 
• Oblikovanje vizualne identitete in promocijskega materiala 
• Uporaba vizualne identitete 
• Zakon o avtorskih pravicah in zaščita elementov vizualne identitete 

 
Raven 6: 
 
ZNANJE 

• Video oblikovanje 
 

SPRETNOSTI 
• Video produkcija in njena uporaba 

 
KOMPETENCE 

• Ustvarjanje promocijskih videov 
• Objava video posnetkov na več različnih platformah 
• Uporaba video posnetkov 
• Zaščita videov 

 
  

https://fixthephoto.com/best-free-graphic-design-software.html
https://99designs.com/blog/logo-branding/how-to-design-logo/
https://dotugo.com/blog/83-graphic-design/156-importance-of-knowing-color-psychology-in-graphic-design.html
https://dotugo.com/blog/83-graphic-design/156-importance-of-knowing-color-psychology-in-graphic-design.html
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Delovni list 1 izroček – Za predavatelja 
 

I.1-1 Prednosti in slabosti programske opreme za grafično oblikovanje 

PROGRAMSKA OPREMA PREDNOSTI SLABOSTI 

Vectr   

Inkscape   

Gravit Designer   

Canva   

GIMP   

Easelly   

SVG-Edit   

Daz 3D   

Blender   

Krita   
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Delovni list 2 izroček –  
Barve in kaj mi pomenijo – Za udeležence 

 

I.1-2 Pomen barv 

BARVA OPIS 

Črna  

Bela  

Rdeča  

Modra  

Zelena  

Rumena  

Vijolična  

Rjava  

 

 

 

 


