
PROGRAM

MEDIJSKI TEHNIK



Programska orodja, s katerimi delamo pri strokovnih predmetih (modulih):

FOTOGRAFIJA:
• Adobe Lightroom CC 2017/2018

• Canon EOS Utility

• Adobe Bridge CC 2017/2018

OBLIKOVANJE:
• Adobe Indesign CC 2017/2018

• Adobe Illustrator CC 2017/2018

• Adobe Photoshop CC 2017/2018

PRIPRAVA ZA TISK:
• Adobe Acrobat DC

PRIPRAVA ZA VIDEO:
• Adobe Media Encoder CC 2017/2018

VIDEO / FILM / ANIMACIJA:
• Adobe Premiere CC 2017/2018

• Adobe After Effects CC 2017/2018

AUDIO:
• Adobe Audition CC 2017/2018

• AudaCtiy

• REDOX (program za predvajanje glasbe na radiu)

VR / 3D:
• Hollywood Camera Works Shot Designer

• 3D Vista Virtual Tour and Stitcher

• Rinoceros

• Cinema 4D

• Blender         

Učenje je kot veslanje proti toku:
če ne napreduješ, greš nazaj.

Kitajski pregovor

Nova orodja se preverjajo in uvajajo s seminarskimi nalogami pri 
posameznih strokovnih predmetih in pri interesnih dejavnostih 
pod mentorstvom učiteljev.



Dragi bodoči ustvarjalci

računalniki in digitalizacija nas spremljajo na 
vsakem koraku.

Vidnost in opaženost v medijih bo v prihodnje 
ključna za uspeh. Potrebovali bomo še več 
video vsebin, oblikovane navidezne prostore 
in razumevanja  uporabnikov, ki se poosebljajo 
z blagovnimi znamkami in socialnimi omrežji.

Učitelji programa medijski tehnik smo 
pripravljeni na nove izzive. Bodite še vi!

   mag. Peter Arlič,
  vodja strokovnega aktiva

Strokovni predmeti, ki jih poučujemo:
TRP - tipografija in reprodukcija, 

ISZ - izražanje s sliko in zvokom,

GOB - grafično oblikovanje,

MPD - medijsko projektno delo, 

MOB - medijsko oblikovanje,

MUP - multimedijska produkcija,

GMP - grafični in medijski procesi,

ARP - animacija v ravnini in prostoru,

SIM - snemanje in montaža,

GRS - grafični in reprodukcijski sistemi
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Kristina Štiglic, M-2.e
Music

Verdana

tipografija.indd   1 7.12.2016   8:39:04

Tina Kladnik, M1e, 
oblikovanje s točko, GOB

Jon Irenej Klemen, M1e, 
oblikovanje s črto, GOB

Eva Glinšek, M3e, 
oblikovanje logotipa, MOB

Neža Tretnjak, M1e,
oblikovanje s črto, GOB

Kaja Klanšek, M3e,
ilustracija s črto, TRP

Kristina Štiglic, M2e,
ilustracija s fontom, TRP

REFRESHMENTIME

1 a

2 a

9 1/4 a

4/7 a

Opravilo Št. Dni
1. Ideja 1
2. Sinopsis 1
3. Scenarij 3
4. Storyboard 1
5. Snemalni list 1
6. Realizacija 6
7. Barve 2

1 1 3 1 1 6 2

Lonec
lončarja

hvali.
Slovenski pregovor



4. Locljivost skeniranja

NAPAK V 
PRIPRAVI ZA 
TISK

NAPAK V 
PRIPRAVI ZA 
TISK

1. Pisave
Pisave so najpogostejši problem, še posebej za tiskalnike. Čeprav imajo veli-
ke zbirke pisav,  je zelo verjetno, da nimajo pisave, ki jo želite uporabiti. V tem 
primeru je najbolje, da spremljate uporabo pisave za določen dokument, ki ga 
pošiljate tiskarju. Če je mogoče, po končnem lektoriranju spremenite vse be-
sedilo v krivulje. Tako se bo vaše besedilo spremenilo v objekte in ohranilo pi-
savo. Krivulje hkrati preprečujejo nadaljnje urejanje, zato je pomembno, da jih 
naredimo šele na koncu, ko je vse že bilo lekturirano. Ko pošiljate svoje delo 
založniku ali tiskarju, priložite tudi fonte. Lahko v posebni mapi ali kot zapa-
kiran dokument. Tako bo pisavo enostavno poiskati in po potrebi uporabiti. 

2. Povezave
Manjkajoče povezave lahko povzročijo veliko težav tiskalnikom in tudi vam. Lahko 
upočasnijo tiskanje in vam naredijo dodatne stroške. Popravljanje grafike, ki ima 
manjkajoče povezave je prav tako zamudno kot popravljanje manjkajoče grafike. Zelo 
verjetno tiskalnik niti ne bo tiskal ali obdelal vašega dokumenta, če bodo manjkale 
povezave. Če želite to preprečiti je najbolje, da hranite posamezno mapo za vse sli-
ke/grafike, ki so povezane. Pazite, da te mape ne spreminjate ali premikate, saj bi to 
povzročilo izgubo in posledično manjkajoče povezave. Če morate urediti sliko/gra-
fiko v mapi, se prepričajte, da jih ponovno povežete preden jih pošljete do tiskalnika. 

3. Dodatek za porezavo

9. Velikost dokumenta

10. Format slike

Dodatek za porezavo naj vedno meri od 3 - 5 mm. Zagotavlja nam, da poln do-
datek za porezavo (barva, ki seže do roba razreza) dokumenta, ki ga želite tiska-
ti dejansko pride z polnim dodatkom za porezavo. To je še posebej pomembno, 
če tiskate večkraten natis istega dokumenta. Pri tem postopku lahko pride do 
rahlega zamika pri odtisu. Območje dodatka za porezavo zagotavlja, da bo vsak 
dokument kljub manjšemu premiku pri razrezu, odrezan v živi rob. Če želimo za-
gotoviti tiskanje v živi rob, moramo imeti vsaj 3 mm dodatka za porezavo. Poskr-
bite, da barvo ali grafiko, ki jo želite na robu, povlečete vse do rdečega roba. 
Dodatek za porezavo je neuporaben, če nekaj ne sega čez površino za razrez. 

Pravilo je, da dokument naredimo v velikosti razreza. Ne dodajajte bleeda v veli-
kost strani. Ni potrebe po spreminjanju živega reza, hrbta ali drugega faktorja. Če 
imate problem z velikostjo dokumenta, ni enostavne rešitve. Spreminjanje velikosti 
strani ne bo pomagalo, ker je bleed  določen v merilu z ostankom strani. Pomembno 
je, da to razumemo že od začetka, saj nam lahko prihrani veliko nevšečnosti. Pripo-
moglo bo tudi k pravočasnemu tiskanju dokumenta. Da ne pride do problemov, ko 
dokument odpošljemo, se lahko prej posvetujete s tiskarjem glede njegove velikosti.

GIF-i, JPEG-i, BMP-ji itd. so odlični za prikaz na zaslonu in uporabo na spletu. Am-
pak ne gredo dobro skupaj s tiskarsko proizvodnjo. Pri pripravi barvne datoteke je 
te grafike potrebno pretvoriti v sploščen CMKY TIFF (ali EMP). To zlahka storimo v 
Photoshopu (ali drugem poljubnem programu) z uporabo funkcije Save As - shrani 
kot. Uporaba te funkcije bo shranila dodatno kopijo slike, namesto originala. Pripo-
ročeno je tudi, da format datoteke spremenite preden ga vstavite v vaš dokument.

Ločljivost končnega dokumenta mora biti 300 dpi. Če uporabljate Photoshop, se 
prepričajte, da je ločljivost zaslona v pikslih/inčih. Zelo verjetno je, da bo izvirna 
slika večja. Na primer, če skenirate manjšo sliko in želite, da bi izvirna velikost v 
dokumentu bila dvakrat večja, jo morate skenirati pri 600 dpi. Od tu prenesete 
skenirano sliko v Photoshop (ali kak drug program za urejanje) in  spremenite 
ločljivost slike na 300 dpi, pri tem pa pazite da imamo izklopljeno funkcijo Re-
sample. Da se nebi zmotili in skenirane slike poslali na printer v napačni ločlji-
vosti, zmeraj dva-krat preglejmo vse ločljivosti na vsaki sliki ki jo imamo v do-
kumentu. Veliko lažje nam bo, če to storimo predenj sliko vstavimo v dokument.

10 najpogostejših

5. Overprint

7. Proofs

8. Spot color

6. Barvni nacin

Overprint se pogosto pojavi, ko uporabljamo 100% črno pisavo ali 100% črn 
kvadrat, ki delno prekriva drugo barvo. Za trapping (postopek kompenzira-
nja registracije na tiskarskem stroju pri tiskanju manjših površin prekrivajočih 
se barv, kjer se srečajo objekti) običajno poskrbi tiskalnik, a lahko pripomore-
mo tudi sami. Če niste seznanjeni z knockout in trapping postopkoma, lah-
ko preprosto vašo 100% črno spremenite v  “bogato črno”. Obstaja več nači-
nov na katere lahko ustvarimo “bogato črno”. Tipična zmes za bogato črno bi 
bila 100% črne in 50% vsake druge barve izmed treh črnil.  To storimo preden 
pošljemo dokument tiskarju, kar pomaga, da tiskarski postopek steče gladko.

Čeprav se morda zdi nepotrebno, je pošiljanje modela vašega dokumenta 
zelo pomembno. Tiskalniku pomaga preveriti zalogo vseh potrebnih materi-
alov in hkrati preveri, če so vsi elementi  v dokumentu na svojem mestu. Zelo 
pomembno je, da so proofs pri izpisu nastavljeni na 100%. To velja tudi za upo-
rabljene barve, saj tako tiskalnik potrdi, da so tiskarske plošče bile izdelane 
pravilno. Če sami nimamo proofs, nam ga lahko izdela tiskar za dodatno pla-
čilo. Seveda lahko to vzame več časa, kar prepreči pravočasno tiskanje doku-
menta. Enostaven način, da preprečimo zaplete med tiskarskim procesom je, 
da skupaj z dokumentom pošljemo preprost laserski črno - bel ali barven proof.

Če vaš tiskalnik upravlja z 4/4, barvami v območju CMYK barvnega prosto-
ra, bo rezultat uporabe kakršnih koli spot barv odstopanje v odtenkih. Če ni-
mate namena uporabiti 5. barve v vašem dokomentu, pretvorite vse spot bar-
ve v CMYK.  V InDesignu se najprej prepričajte, da ste v Swatches paleti izbrali 
vašo spot barvo. Pojdite na Colors Pallete, kliknite na meni in izberite CMYK. Po-
javil se bo CMYK barvni drsnik. Znova kliknite na meni in izberite Add to Swa-
tches. Tako se bo CMYK različica vaše spot barve pojavila v vaši Swatches paleti.

V tiskarski industriji so 4 osnovne univerzalne barve. Cyan, Magenta, Yellow in Black. 
Razen, če uporabljate 5. spot barvo, vsaka druga barva v vašem dokumentu leži v 
razponu teh štirih barv. To vključuje Pantone, razen, če izberete, da je Panton spot 
barva. RGB ali ineks barvni način grafik nebo tiskal pravilno in tiskane barve zago-
tovo ne bodo izgledale enako kot na zaslonu.  Na prime, črno besedilo bo na koncu 
tiskano v CMYK in rezultat se bo kazal v težavah pri zaznavanju. Pri preprečevanju 
prevelikih barvnih sprememb, se moramo prepričati, da naš dokument spremeni-
mo v barvni način CMYK.  To preprosto storimo v Photoshopu: Image > Mode > CMYK.
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Urška Klenovšek, M-4. d 

Brina Pann, M2d,
oblikovanje prodajnega letaka, TRP

Urška Klenovšek,  M4d,
oblikovanje infografike, TRPPolona Kotnik, M4e, 

oblikovanje stenskega koledarja, TRP

Neža Tretnjak, M1e,
oblikovanje s črto, GOB

Kim Golavšek,  M2e,
oblikovanje naslovnice modne revije, TRP
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Šola je zgradba s štirimi stenami – in prihodnostjo vmes.
                       Lon Watters

Znanje, ki sem ga pridobila 
v srednji šoli, mi pri nadaljn-
jem šolanju predstavlja trden 
temelj, sploh ker je to znanje 
kakovostno. Tako pri študi-
ju nimam večjih težav, poleg 
tega pa mi ostane dovolj časa 
za osebne projekte. Rada se 
spomnim odličnih profesorjev 
in prav takšnega vzdušja na 
šoli, razumevanja in pomoči. 
Na svojo srednjo šolo gledam 
kot na dober začetek karierne 
poti. Šolo priporočam pred-
vsem tistim, ki vas zanima delo z 
grafičnimi programi, svet videa 
in televizije ter montaže. Svetu-
jem, da poleg šole in obveznosti 
v šoli znanje porabite in ga tudi 
nabirate drugje, z delom prek 
študentskega servisa in podob-
no, da boste čim uspešnejši.

Šola mi je dala odlične 
temelje medijske izobrazbe, za 
kar sem  hvaležen.

Vsa štiri leta sem na šoli počutil 
zelo prijetno in domače. S pri-
jatelji, ki sem jih spoznal tu, se 
velikokrat pošalimo, da bi z ve-
seljem prišli nazaj še za kakšno 
leto. Ni bilo dneva, v katerem 
se nisem vsaj enkrat nasmejal.

Nejc Planinšek
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Patricia Kovač



Šolanje nadaljujem v čisto 
drugi smeri. Mi bo pa znanje, ki 
sem ga pridobila v srednji šoli, 
zagotovo koristilo na nadaljnji 

življenjski poti. Lahko rečem, da 
so se mi v spomin vtisnile same 

lepe stvari. Še vedno se rada 
spomnim dela  za spletno tele-

vizijo. In celovečernega filma; 
zelo ponosna sem, da sem bila 
lahko del tako velikega projek-
ta. Tukaj pa ne smem pozabiti 
na odličnega razrednika in na 

druge strokovne delavce, ki so 
se trudili dati najboljši del sebe. 
Vesela sem, da ste ViTV ohranili 

pri življenju in da dijake spod-
bujate v tej smeri, da izkoristijo 
dano priložnost za nove izkušn-
je, znanje, kot tudi za poznanst-

va, ki ob tem nastanejo. 

To je prava smer za vse, ki vas 
zanima delo z mediji, oblikujete, 

fotografirate … in se ne znate 
opredeliti za eno področje. V 

času šolanja sem odkrila svoje 
skrite talente in se skozi prak-
tične vaje naučila osnov oblik-

ovanja, snemanja in fotografije. 
To znanje mi je v veliko pomoč 
še danes, ko sem že zaposlena 

na področju oblikovanja. 

Špela Goričnik Jana Kliček

Šola je zgradba s štirimi stenami – in prihodnostjo vmes.
                       Lon Watters



Saša Semprimožnik, M3d,
oblikovanje plakata, GOB

Daša Kompan,  M3e,
fotomontaža, ISZ
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Damir Černec, M3e, oblikovanje spletne strani, ISZ

Zala Kruhar, M3e,
oblikovanje plakate, TRP



Aljoša Petauer M-3.dDonald Trump

Aljoša Petauer,  M3d,
vektorska ilustracija, TRP

Sara Dobrotinšek, M2e,
Moč svetlobe, ISZ

#hack/ 
koledar
2018/
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Anja Lesnik,  M3e,
oblikovanje sejemskega prostora, MOB

Deja Stvarnik,  M3e, 
produktni 3D-render, TRP

Jaka Kovač,  M4e, 
oblikovanje koledarja, TRP

Kim Golavšek, M3e,
oblikovanje sejemskega prostora, MOB



Alen Pavšar,
režiser

Igor Pečoler,
direktor fotografije 

Matej Verdinek,
moderator

Petra Rebernik, 
asistentka kamere

Rok Sajovic,
direktor in producent

Daniela Paj,
moderatorka 

  Odgovorni smo za to, kar delamo,
   pa tudi za tisto, česar ne delamo. 

Voltaire



Bili so naši

Blaž Blagotinšek, 
rokometaš

Urša Premik, 
fotografinja

Manuella Brečko,
pevka

Urban Lesjak,
rokometaš

Nejc Mihelak, 
moderator in urednik

Nada Savić, Rada Savić, kegljačici  Odgovorni smo za to, kar delamo,
   pa tudi za tisto, česar ne delamo. 

Voltaire



ViTV na Kanalu A, strokovna ekskurzija, 2016

ViTV filmska delavnica, snemanje dialoga, 2017

Celje, šolska prireditev
”Ni izgovora, tudi ti zmoreš”, 2015München, strokovna ekskurzija, 2015

Munchen, strokovna ekskurzija, 2015

Linz, strokovna ekskurzija, 2014

Celje,
MCC projektni dnevi “Moje mesto”, 2013



VR-izobraževanje, snemanje oddaje, 2017 3-Kons, nastop dijakov, 2013

Zajem obrazne mimike, animacija lika, 2017

Dublin, ekskurzija, 2015

Celje, šolska prireditev
”Ni izgovora, tudi ti zmoreš”, 2015

Ni
izgovora,

tudi ti
zmoreš

Budimpešta, strokovna ekskurzija, 2016



Asistent filmskega snemalca / 1. asistent kamere / ostrilec
Asistent fotografa
Digitalni slikovni tehnik (dit)
Operater televizijske montaže
Operater - televizijski realizator
Operater televizijske grafike
Grafični operater
Tajnik televizijske režije
Asistent televizijskega ali filmskega režiserja
Oblikovalec spletnih strain
Kamerman
Montažer za video in audio programe

Tonski tehnik
Video tehnik
Radijski tehnik
Oblikovalec multimedijskih vsebin
Grafični oblikovalec digitalnih vsebin
Oblikovalec spletnih strani socialnih omrežij
Tiskar ali pomočnik tiskarja
Kontrolor in operater televizijskega sistema
Operater v grafični pripravi za tisk
Oblikovalec zvoka 
Tonski tehnik (radio in televizija)
Asistent pri digitalni produkciji

POKLICI ZDAJ

Po končanem izobraževanju se lahko dijaki zaposlijo kot:



Oblikovalec uporabniške izkušnje (UX designer)

Upravljalec družbenih omrežij (social media manager)

Vodja medijske atribucije (head of media attribution)

Producent vsebin navidezne resničnosti (VR content producer)

Produktni vodja za vsebine razširjene in navidezne resničnosti 
(head-of vr and ar content developement)

Voditelj (televizija, radio, spletni medij)

Inženir razvoja računalniškega vida in multimedijev
(multimedia and computer vision engineer)

Inženir zaznave obrazne mimike (face recognition engineer)

Razvojnik umetne inteligence (AI developer)

Oblikovalec user-friendly programov in aplikacij
Vodja (digitalne) PR-službe (head of digital PR)

Vodja digitalnega marketinga (head of digital marketing)

Vodja spletnega marketinga (head of web marketing)

Skrbnik medijskih vsebin (content media manager)

Digitalni medijski načrtovalec in strateg (digital media strategist)

Fotograf (photographer)

Direktor fotografije (director of photography)

Filmski snemalec (cameraman)

Filmski in televizijski montažer (film and television editor)

Filmski in televizijski režiser (film and television director)

3D-oblikovalec in animator (3D-designer and animator)

Kreativni strateg (creative strategist)

Koordinator multimedijev (multimedia coordinator)

Specialist digitalnih kampanj (digital campaign specialist)

Producent, oblikovalec medijskih vsebin (media producer, editor)

Industrijski oblikovalec

POKLICI
V PRIHODNOSTI

Možnosti za nadaljevanje študija oz. pridobitev naziva po višji / visoki šoli:



Šolski center Celje
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Pot na Lavo 22 3000 Celje
sm@sc-celje.si

www.smm.sc-celje.si

Ravnateljica:
Simona Črep

+386 3 428 58 60
simona.crep@sc-celje.si

Program medijski tehnik
Kosovelova 12

3000 Celje

Pomočnica ravnateljice:
Mojca Drev Uranjek

+386 3 425 37 50
mojca.drev.uranjek@sc-celje.si

Svetovalna delavka:
Mateja Zorko Pavšar

+386 3 425 37 52
mateja.zorko.pavsar@sc-celje


