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1.
Ustvarjanje novega dokumenta

File - New - Document - izberi želene lastnosti dokumenta
(bližnjica: Ctrl + N).

Naknadno lahko te lastnosti spremeniš preko poti:
File - Document setup

2.
Določanje robov in stolpcev

Layout - Margins and Columns - izberi želene lastnosti 
dokumenta

3.
Vodila (Guides) in ravnila (Rulers) ob strani

Vodilo, na katerega ravnaš objekte v delovni površini, 
preprosto z miško potegneš iz oznake za ravnilo.

Ravnila vključiš preko poti:
View - Grids & Guides - Show Rulers
(bližnjica: Ctrl + R)

Enote v merilu nastaviš z levim klikom na ravnilo in iz 
menija, ki se pojavi, izbereš mersko enoto.

A - Odpiranje novega dokumenta in osnovne nastavitve



4.
Preview ali načini predogleda odprtega fajla

ID omogoča dva osnovna načina predogleda:

1. Normal:
Predogled z vsemi pomožnimi linijami, okvirčki in ostalimi 
oznakami, ki se ne printajo.

2. Preview:
Predogled dokumenta, kot se bo printal oz. izvozil v pdf.,
pomožne linije, okvirčki in ostale oznake so skriti, delovna 
površina okrog lista se obarva sivo.

Med načinoma preklapljamo s klikom na označeni ikoni v 
Tools meniju ali prek bližnjice na tipkovnici (tipka W).

5.
Predogled slik - kakovost prikaza

ID zaradi boljše izrabe začasnega spomina včasih na ekranu 
prikazuje slike v slabši kvaliteti. Če te navidez ‘skockane’ 
slike na ekranu motijo, lahko njihov predogled popraviš 
takole:

desni klik na sliko - Display Performance - izberi želeno raven 
kakovosti prikaza

Namesto za vsako sliko posebej, lahko nivo kakovosti 
prikaza vseh slik v dokumentu določiš takole:

View - Display Performance - izberi želeno raven kakovosti 
prikaza



B - Osnovne operacije 

6.
Tools meni

Osnovni meni za obdelavo dokumenta je meni Tools.
Nekatere ikone v meniju skrivajo več sorodnih funkcij. Do 
njih dostopaš z daljšim klikom na drobno puščico v desnem 
spodnjem kotu ikone.

Selection Tool (bližnjica V)
z njim izbiraš, premikaš, povečuješ oz. zmanjšuješ elemente 
po delovni površini

Direct Selection Tool (bližnjica A)
z njim izbiraš točno določena ogljišča objektov, spreminjaš 
njihovo lego in ročke, ki določajo krivulje

Pen Tool (bližnjica P) s podfunkcijami
z njim rišeš linije, krivulje; dodajaš oz. odvzemaš ogljišča in 
spreminjaš ravna ogljišča v krivulje ter obratno

Type Tool (bližnjica T)
z njim narišeš okvirček za tekst in vanj tipkaš ali izbereš 
vnaprej narisano linijo/krivuljo vzdolž katere potem tipkaš

Pencil Tool (bližnjica N)
z njim rišeš prostoročne krivulje

Line Tool (bližnjica Q)
z njim rišeš ravne linije

Frame Tool (bližnjica F)
prek njega v dokument vstavljaš slike, pdf-je ....

Rectangle Tool (bližnjica M) in podfunkcije za razl. oblike
z njim rišeš pravokotnike, kvadrate, kroge, elipse, poligone

Rotate Tool (bližnjica R)
z njim ročno (z miško) ali numerično (dvojini klik na ikono) 
rotiraš objekte

Scale Tool (bližnjica S)
z njim ročno (z miško) ali numerično (dvojini klik na ikono) 
povečuješ ali zmanjšuješ objekte

Shear Tool (bližnjica O)
z njim popačiš objekt po eni liniji

Free Transform Tool (bližnjica E)
z njim na različne načine preoblikuješ objekt

Eyedropper Tool (bližnjica I)
z njim odbereš lastnosti določenega elementa in jih dodeliš 
drugim

Gradient Tool (bližnjica G)
z njim objektom namesto ene same barve objektu dodeliš 
barvni gradient
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Button Tool (bližnjica B)
z njim izdelaš gumb
(praviloma tega orodja ne bomo uporabljali, saj pride v 
poštev pri izdelavi spletnih aplikacij)

Scissors Tool (bližnjica C)
z njim razrežeš objekt po izbranih ogljiščih

Hand Tool (bližnjica H)
z njim se premikaš po delovni površini

Zoom Tool (bližnjica Z)
z njim se približuješ ali oddaljuješ od delovne površine

Fill - Stroke (bližnjica X)
tukaj določaš barvo notranjosti ali obrobe objektov oz teksta

1. Objekti
s klikom na levi kvadrat izbiraš barvo objekta,
s klikom na desni kvadrat izbiraš barvo obrobe objekta

2. Tekst 
s klikom na levi kvadrat izbiraš barvo črk,
s klikom na desni kvadrat izbiraš barvo obrobe črk

Barvo lahko izbiraš bodisi iz prednastavljene palete (dvojni 
klik na omenjeni levi ali desni kvadrat) ali iz Colour oz. 
Swatches menija - glej točki 15. in 16.

Različni predogledi (bližnjica W)
- glej točko 4

Možna sta tudi načina ‘Bleed’ in ‘Slug’ , kar pride v poštev 
šele pri specifikah priprave za tisk.

Apply colour, gradient, none
Tu izbereš tip polnila oz. obrobe:
Colour - čista barva
Gradient - gradient oz. prelivajoča se barva
None - brez polnila oz. obrobe

7. Meniji 

Vse menij menije najdeš pod zavihkom Window. 
Poleg osnovnih funkcij, ki se odprejo v samem okencu 
menija, lahko ostale funkcije prikličeš s klikom na malo 
puščico v krogu na robu okenca.
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8.
Vstavljanje elementov v dokument, Link meni

Prek funkcije File - Place (bližnjica CTRL + D) lahko v 
dokument vstaviš različne tipe objektov, najpogosteje tekst 
(.doc), slike (.jpg, .tif, .psd, .png ....) in Acrobatove fajle (.pdf ). 

Posebnost ID je ta, da izbranih fajlov (z izjemo teksta) v 
odprti dokument pravzaprav ne ugnezdi, pač pa do njih 
naredi le ‘link’ oz. pot v strukturi podatkovnega diska v 
računalniku.

Zato je priporočljivo, da vse fajle, ki jih nameravaš prinesti 
v ID dokument predhodno spraviš v folder, v katerem je 
spravljen tudi dokument. Ko fajle v tej mapi polinkaš v ID 
dokument, jih ne premikaj več od tam, saj se bo tako link 
izgubil.

Primer linka:
C:\Documents and Settings\evaz\Desktop\slika_03.jpg

Pregled nad linki omogoča meni Links (Window - Links).
V meniju so prikazana imena linkov, številka na desni strani 
nakazuje oznako strani, na kateri se link v ID dokumentu 
nahaja.

Tu lahko vidiš, kdaj se je določen link spremenil (če npr. 
določeno sliko vmes spremeniš v Photoshopu) in ga 
posodobiš z ukazim Update Link.
Spremembe v linku nakazuje klicaj v rumenem trikotniku.

Če npr. neko polinkano sliko iz prej omenjene mape 
pobrišeš, program poti do nje ne najde več. Na novo jo 
lahko polinkaš z ukazom Relink.
Izbrisan link nakazuje vprašaj v rdečem krogu.

Ko pa imaš v dokumentu večje število linkov, se lahko s 
klikom na funkcijo Go To Link hitro pomakneš do dotičnega 
linka, ki ga označiš.



9.
Navadna stran (regular page) in master stran (master page)
 (Pages meni)

Pregled nad vsemi stranmi - navadnimi in mastri - omogoča 
meni Pages (Window - Pages).

Navadne strani (v meniju so praviloma označene z 
zaporednimi arabskimi številkami) so fizične strani, ki jih 
oblikuješ.

Posebnost programa ID pa so t.i. master strani (v meniju jih 
najdeš nad shemo navadnih strani in so praviloma ozačene 
z velikimi tiskanimi črkami). Z njimi si pomagaš takrat, 
kadar veš, da se bo določeno število elementov periodično 
ponavljalo na vse straneh mape, brošure oz. knjige (npr. št. 
strani, glava z naslovom, specifični elementi oblikovanja, črte 
tudi vodila - guides in podobno)

Master stran je namišljena stran, na katero razmestiš 
periodično ponavljajoče se elemente in jo potem dodeliš 
navadnim stranem. Torej ima vsaka navadna stran lahko 
dodeljen po en master - indikator dodeljenega mastra je 
črka, vpisana v sličice navadnih strani menija Pages.

primer:
Želiš oblikovati A3 mapo, kjer se na vsaki strani desno spodaj 
pod črno črto ponovi glava z imeni avtorjev. Namesto, da 
bi na vsako navadno stran kopiral vse naštete elemente, si z 
mastrom pomagaš takole:

- z dvojnim klikom na sličico master A v meniju Pages se ti 
odpre delovna površina mastra A
- nanjo na želeno mesto narišeš črno črto in pod njo vpišeš 
imena avtorjev
- dvojnim klikom na katero koli sličico navadne strani, se 
povrneš nazaj v med navadne strani
- po principu drag & drop v meniju Pages z miško zagrabiš 
master A in ga spustiš na vse tiste navadne strani, na katerih 
želiš, da se pojavijo v master vrisani elementi.

Nove navadne strani vnašaš v dokument z desnim klikom na 
katerokoli navadno stran in izborom Insert Pages.

Nove mastre vnašaš v dokument z desnim klikom na 
katerikoli master in izborom New Master.

m
as

te
r s

tr
an

i
na

va
dn

e 
st

ra
ni

stran 1 ima
dodeljen master A

strani 2 in 3
(modra barva nakazuje,
da trenutno delaš na
strani 2 in 3)
imata dodeljen master B

strani 4, 5, 6, 8,9 in 10
imajo dodeljen master A

stran 7 ima
dodeljen master C



C - Oblikovanje teksta 

10
Vstavljanje teksta

1. način:
prek funkcije Place (File - Place)
- na ta način tekst po prednastavitvi zadrži oblikovanje

2. način:
Copy - Paste npr. iz Worda v zarisan okvir za tekst
(s klikom na ikono T izbereš Text Tool, narišeš okvirček za 
tekst in potem vanj kopiraš tekst iz Worda)
- pri copypaste-anju se oblikovanje teksta po prednastavitvi 
izgubi 

11.
Prelivanje iz stolpca v stolpec
Kadar vstavljaš večjo količino besedila in celoten tekst ne 
gre v zarisan okvir, se v desnem spodnjem robu okvirčka za 
tekst pojavi znak - rdeč križ v kvadratku. Ta nakazuje, da je 
teksta več, kot ga vidiš znotraj okvirčka.

Ker seveda želiš, da je viden celoten tekst imaš na 
razpolago imaš dve možnosti:

1. povečaš okvirček za tekst:
Pomagaj si s premikanjem ročk okrog okvirčka.

2. narediš nov okvirček :
Enkrat klikneš na rdeči znak z rdečim križcem (pri tem se 
spremeni podoba kurzorja) in po površini potegneš nov 
okvirček. Preostanek teksta se bo avtomatično prelil v 
novonarisani okvirček.

Okvirčka sta med seboj povezana (to nakazuje modra vez 
med okvirčkoma), kar pomeni, da se bo tekst prelival med 
njima, ne glede na to, kako spreminjaš njuno obliko ali 
položaj po delovni površini.

Dolg tekst lahko prelivaš po neomejeni količini okvirčkov.

12.
Character Formatting - oblikovanje črkovnih znakov

13.
Paragraph Formatting - oblikovanje na nivoju odstavkov

- font
- rez

- velikost fonta
- razmik med
  vrsticami

- različna
  pojavnost
  znakov

- kerning oz.
  spodsekavanje
- razmiki
  med znaki

- preoblikovanje znakov
  na različne načine

- znakovni slog 
- jezik

- različne 
  poravnave

- različni umiki vrstic - paragrafni slog
- vezane besede

- št. stolpcev
- oblikovanje 
seznamov oz. alinej



D - Oblikovanje likovnih elementov

Likovne elemente, med njih lahko sodijo tudi slike, 
praviloma oblikuješ z orodji iz sledečih menijev. Pri 
oblikovanju vedno najprej s Selection Tool-om označi 
element, s katerim želiš delati in potem izbiraj funkcije iz 
menijev.

14. Transparency
Tukaj spreminjaš način spajanja dveh objektov, ki sta 
postavljena eden nad drugim in transparenco objektov.

(v CS3 se ta meni imenuje Effects)

15. Colour
Tukaj izbiraš barvo po različnih vrednostih v barvnih 
lestvicah (praviloma CMYK in RGB) ali izbereš navadno belo 
oz. črno.

16. Swatches 
Meni Swatches predstavlja paleto barv, ki je bodisi 
prednastavljena, bodisi jo sestaviš sam.

Vsaki barvi v meniju Swtches lahko določiš tudi vrednost 
intenzitete (Tint).

primer:

zelena  zelena
Tint 100% Tint 50%

17. Gradient
Tukaj določiš lastnosti gradientov oz. barvnih prelivanj v 
določenem elementu:

- tip gradienta (radialni, linearni)
- naklon prelivanja barve
- barve v gradientu ...

C M Y K

R G B

primerno za tisk / print

primerno za ekran / 
projekcijo



18. Stroke
V meniju Stroke določaš lastnosti izbrane linije kot so:

- debelina
- zaobljenost koncev linije in njenih zalomov
- pozicijo debeline linije
(debelitev navzven, navznoter ali po sredinski liniji)
- tip linije (polna črta, črtkana črta, pike ...)
- morebitne puščice na robovih ...

19. Align
S funkcijami iz menija Align lahko več označenih objektov 
poravnaš po različnih stranicah ali med njimi z enim samim 
klikom urediš enake razmake.

20. Pathfinder
Meni Pathfinder omogoča spajanje likov ali njihovo z 
‘seštevanje’ oz. ‘odštevanje’ po principu presekov.

S funkcijami v spodnjem delu lahko izbranim oblikam tudi 
spremeniš lastnosti ogljišč. 



E - Posebnost pri slikah

21. Dvojni okvirji

Ko s funkcijo File - Place v ID dokument postaviš sliko, ima ta 
dva različna okvirja, kar se hitro izkaže za zelo uporabnio.

1. rjavi okvir
(do njega prideš s kliknom na sliko z Direct Selection Tool)
Rjavi okvir je okvir dejanske slike. Če razteguješ rjavi 
okvir, se temu ustrezno povečuje oz. zmanjšuje tudi 
slika - za proporcionalno povečevanje/zmanjševanje ob 
raztegovanju elementa z miško zraven držiš Shift.

2. modri okvir
(do njega prideš z navadnim klikom na sliko - Selection Tool)
Modri okvir leži pravzaprav NAD rjavim in z njim lahko 
prekrivaš določene dele slike ali položaj celotne slike.

Modremu okvirju lahko dodeliš tudi barvo notranjosti oz. 
roba. 

rjavi okvir
- dejanski okvir slike

modri okvir
- zunanji okvir slike

z modrim okvirjem
lahko oprekriješ
del slike

22. Funkcije raztegovanja slike po modrem okvirju

Ob navadnem kliku na sliko s Selection Tool se v vrstici 
glavnega menija na zgornjem delu ekrana pojavijo ikone, 
s katerimi hitro določiš način ‘razlivanja’ slike po modrem 
okvirju.

1. raztegni/skrči sliko na okvir, ne glede na proporce
2. proporcionalno raztegni/skrči sliko na okvir, preostanek 
naj bo prazen
3.  nacentriraj sliko v sredino in ne spreminjaj njene 
velikosti
4. prilagodi moder okvir sliki in ne spreminjaj njene 
velikosti
5. zapolni moder okvir proporcionalno in ne puščaj 
praznega prostora

1 2 3

3 4

1 2 3

4 5



F - izdelava .pdf datotek

Izdelan ID dokument izvoziš v .pdf prek poti File - Export. V 
pogovornem oknu, ki se odpre, pod tip datoteke izbereš 
Adobe PDF, vtipkaš ime in izbereš lokacijo na disku.

Nato klikneš Save.

V pogovornem oknu, ki se odpre, lahko zanemariš vse 
ponujeno razen opcije Adobe PDF Preset

1. če izvažaš dokument v pdf. za končno printanje oz. 
plotanje, izberi možnost High Quality Print.

2. če izvažaš dokument v .pdf zgolj za pošijanje po mailu 
ali druge namene, kjer je pomembno, da velikost .pdf 
dokumenta ni prevelika, izberi možnost Smallest File Size.

Za končen izvoz klikni Export.


