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Tipografija 
Seminarska zadolžitev pri vajah v primeru izvedbe na daljavo oz. izvedba vaj na fakulteti. 
 
 

DELO VAJE – NA DALJAVO 

1 InDesign – osnove za delo (VIDEO) 

2 Kompozicija črk 

3 Korespondenca 

4 Tipometer – Prelom 

5 Prelom besedila in Naslovnica 

6 Preverjanje znanja 
 

DELO DOMAČE NALOGE – NA DALJAVO 

1 3D oblikovanje imena 

2 Božično-novoletna voščilnica 

3 Deli črk 

4 Koledar 
 
 
 

 
DELO VAJE – NA FAKULTETI 

1 InDesign – osnove za delo 

2 Kompozicija črk 

3 Korespondenca 

4 Tipometer – Analiza strani 

5 Tipometer – Prelom 

6 Prelom besedila in Naslovnica 

7 Preverjanje znanja 
 

DELO DOMAČE NALOGE – NA FAKULTETI 

1 3D oblikovanje imena 

2 Božično-novoletna voščilnica 

3 Deli črk 

4 Koledar 
 

NAVODILA ZA ODDAJO DATOTEK: 
– zahetvane datoteke se oddajo v elektronski obliki do vaj in v tiskani obliki na vajah  
 
 
OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV: 
– študent se mora udeležiti vseh predvidenih vaj, saj je pogoj za pristop na preverjanje znanja prisotnost na 

vajah in pravočasna oddaja dokončanih izdelkov 
– zamujanje na vaje ni dovoljeno (v primeru zamujanja na vaje študent dobi dodatne zadolžitve) 
– študent dobi dodatne zadolžitve tudi v primeru, ko zamudi posamezni rok za oddajo osnutkov ali končnih 

izdelkov 
– če študent v celotnem obdobju vaj prejme dodatne zadolžitve več kot 1-krat, potem vaj v študijskem letu 

2020/2021 ne more več opravljati 
– nadomestni termini za ponavljanje vaj ali izvajanje vaj niso predvideni 
– zadnji rok za oddajo izdelkov je: 

o  
  – 9. 12. 2020 – vse skupine za izpitni rok 21. 12. 2020? 
  –  8. 1. 2021 – vse skupine za izpitni rok  18. 1. 2021 
  – 31. 5. 2021 – vse skupine za izpitni rok    8. 6. 2021 
  – 14. 6. 2021 – vse skupine za izpitni rok  22. 6. 2021 
  – 28. 6. 2021 – vse skupine za izpitni rok  30. 8. 2021 
        
 
 
Po 28. 6. 2021 študent ne more več predati izdelkov in v študijskem letu 2020/2021 ne more opravljati izpita pri 
predmetu Tipografija. 
 


