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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

 

Naziv programa OBLIKOVANJE SPLETNIH STRANI TER GRAFIČNO OBLIKOVANJE 

Področje Storitve 

Predlagatelj programa (ime šole 

in imena pripravljalcev programa) 

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica 

Iztok Pungaršek, Sabina Mevlja 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Digitalna pismetnost je pri vsakdanjem delu in poslovanju 
zelo pomembna. Zaradi hitrega razvoja mnogi ne sledijo 
napredu tehnologije. S pomočjo programa usposabljanj bi 
udeleženci spoznali nova znanja oziroma bi poglobili 
znanja na področjih, kjer imajo morebitni primanjkljaj. 
 

V okviru programa bi predelali vsebino iz tem spletnega 
oblikovanja.  Seznanili bi se s spletno stranjo, spoznali bi 
layout spletne strani, delovanje odzivne spletne strani za 
telefone, izdelovali in oblikovali pa bi tudi poslovne vizitke. 
Poleg oblikovanja spletnih strani bi spoznali tudi osnovne 
elemente programa za grafično oblikovanje Adobe 
Illustrator. Seznanili bi se z osnovami tipografije in 
reprodukcije, spoznali bi pomen in izdelavo različnih 
formatov datotek (jpg., pdf., eps., gif.). Poleg tega bi 
izdelali še logotip, naučili bi se tudi kako pripraviti plakat 
za tisk. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 
2013–2020 je potrebno v okviru tretjega prednostnega 
področja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe 
dela – spodbujati razvoj in izvajanje izobraževalnih 
programov in dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnim 
potrebam trga dela. Ena od ciljnih skupin tega področja so 
zaposleni, ki potrebujejo in želijo dopolnjevanja in 
usposobljenost specifičnih znanj na določenem 
strokovnem področju, na že doseženi ravni zahtevnosti. 
Ponudb neformalnih usposabljanj za oblikovanje spletnih 
strani je nekaj, neformalnih usposabljanj za grafično 
oblikovanje pa ni veliko, medtem pa so potrebe zaposlenih 
po teh znanjih zaradi uvedbe novih tehnologij vse večje. 
Tehnologije in orodja se na področju informacijeko-
komunikacijske tehnologije razvijajo zelo hitro, zato bi 
izvajanje usposabljanja za to področje pripomoglo k 
izboljšanju učinkovitosti in kakovosti dela na tem 
področju. 
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Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence 
na področju uporbe IKT orodij. S pomočjo obvladovanja 
oblikovanja spletnih strani in grafičnega oblikovanja bi 
dosegli večjo in boljšo prepoznavnost, tako posmeznika 
kot podjetja. Posledično bi lahko  izboljšali medsebojno 
komunikacijo in komunikacijo s strankami.  Na osnovi tega 
bi se izboljšala učinkovitost zaposlenih  in kakovost dela. 
 
Ciljne skupine: 

 zaposleni, ki pri svojem delu uporabljajo 
računalniško opremo, 

 zaposleni, ki imajo pri svojem delu stik s strankami. 
 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega in samozaposlenega ali kmeta. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na 

področju uporabe računalniške opreme in računalniških 

programov za oblikovanje spletnih strani in grafičnega 

oblikovanja. Na osnovi tega se bo izboljšala učinkovitosti in 

kakovost dela ter rezultati dela. 

 

 

Obseg programa 50 ur 

Oblike dela Kontaktne 

ure 

On-line delo 

(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 

(navedite) 

Predhodno pridobljena znanja 

(predhodno pirdobljena znanja in 

kompetence iz poznavanja osnov 

računalnika) 

10 h    

Teoretični del  20 h    

Praktični del 20 h    

Način evidentiranja 
(lista prisotnost,  podpisana izjava. izdelek, 

storitev,…) 
lista prisotnosti 

Pogoji za končanje programa 
minimalna 80 % prisotnost na usposabljanjih 
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POSEBNI DEL 

Vsebine programa  izdelava in oblikovanje spletne strani, 

 odzivna spletna stran za telefone, 

 kontaktni obrazec, 

 izdelava in oblikovanje poslovne vizitke, 

 osnovni elementi programa Adobe Illustrator, 

 spoznavanje orodij za tekst, 

 osnove tipografije in reprodukcije, 

 spoznavanje formatov datotek, 

 priprava plakata za tisk. 
Kompetence, pridobljene s 

programom 

 

 

Udeleženec/zaposleni: 

 uporabi programska orodja za oblikovanje spletnih 
strani,  

 pripravi in prilagodi koncept spletnih strani, 

 oblikuje spletne strani 

 izdela spletne strani 

 pripravi osnovno strukturo navodil za uporabnika 
in izdela osnovno dokumentacijo 

 uporabi programska orodja za grafično oblikovanje, 
 

 problemsko pristopi k obravnavanju različnih 
problemov, 

 analiziranja in ocenjuje pomembne značilnosti 
posameznikov in skupin, 

 obvladuje komunikacijo in timsko delo, 

 skrbi za nenehni osebni strokovni razvoj. 
 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

 

 

 

Udeleženec/zaposleni:   

 pripravlja predloge elementov spletne strani, 

 sodeluje pri določanju strukture spletnih strani, 

 pozna zgradbo in strukturo spletnih strani, 

 pozna pomen urejene strukture in sistematičnosti 
spletnih strani, 

 pozna osnove grafičnega oblikovanja, 

 pozna lastnosti in posebnosti različnih naprav, 

 pozna sodobna spletna orodja, 

 krepi dobre medosebne odnose, 

 skrbi za profesionalni in osebnostni razvoj, 

 kreativno razmišlja in izpeljuje svoje ideje, 

 koordinira aktivnosti izvajalcev in projektnih 

partnerjev ter zagotavlja ustrezno sodelovanje s 

člani tima 
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Splošne kompetence, dopolnjene 

s programom 

Udeleženec/zaposleni: 

 usklajuje delovne aktivnosti, 

 upošteva elemente timskega dela in komunikacije, 

 skrbi za motivacijo, 

 učinkovito organizira delo, 

 učinkovito komunicira v delovnem timu,  

 izpolnjuje, arhivira ustrezno dokumentacijo. 

 

Organizacija izobraževanja 

(navedba vsebinskih sklopov-

modulov, časovni obseg) 

Sklop 1: oblikovanje spletnih strani 

 vstopna spletna stran z besedilom in povezavo ter 

pregled menijev programa                          4 ure 

 

 layout spletne strani                                      4 ure 

 

 odzivna spletna stran za telefone, uporaba 

zemljevida in ikon na spletni strani             3 ure 

 

 kontaktni obrazec                                           3 ure 

 

 izdelava in oblikovanje odzivnega ter 

celozaslonskega menija                                 3 ure 

 

 izdelava in oblikovanje poslovne vizitke     3 ure 

 
Sklop 2: grafično oblikovanje 
 

 osnove programa Adobe Illustrator           4 ure 
 

 uporaba in spreminjanje simbolov, spoznavanje 
orodja pero                                                     4 ure 
 

 uporaba in aplikacija preliva na tekst         3 ure 

 izdelava logotipa                                            3 ure 

 formati datotek (jpg., pdf., eps., gif.)         3 ure 

 priprava plakata za tisk                                 3 ure 
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Izobrazba in kompetence 

pripravljalca programa (stopnja 

in smer izobrazbe) 

Kadrovski pogoji: 

 univerzitetni diplomirani inženir grafičnih tehnologij 

 visokošolska znanja s področja računalništva 

Spremljanje izvajanja programa 

(dnevnik, lista prisotnosti) 

Na usposabljanjih se preverja prisotnost udeležencev na osnovi 

liste prisotnosti. 

Evalvacija Evalvacija programa na podlagi metodologije in evalvacijskih 

vprašalnikov, pripravljenih v okviru projekta Munera 3. 

 

 

 

Program  Datum Odobril Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  30. 1. 2019 DA  

Svet zavoda potrdil 6. 2. 2019 DA  

 


