
IZDELAVA PLAKATA  
 
Pri pripravi plakata je potrebno paziti na:  
 
- vsebino  
 
- vidno, pisno in tehnično oblikovanost  
 
Izdelava vsebuje:  
 
- izbiro teme  
- načrtovanje vrste in količine obvestil  
- načrtovanje oblike  
- tehnično izdelavo  
 
VIDEZ PLAKATA  
 
- ne sme biti manjši od 100x80 cm in ne večji od 120x180 cm (A 3, risalni list, 
šeleshamer) 
- naslov mora biti čitljiv z oddaljenosti najmanj 2 m (velike tiskane črke – poudarjeno) 
- drugo besedilo, grafični prikazi in priloge morajo biti čitljive z najmanj 1- 2 m 
oddaljenosti (le majhne tiskane črke) 
- ne sme vsebovati celotnega referata  
- zapišemo le ključne besede oziroma glavne misli 
- vsebina mora biti predstavljena v logičnem zaporedju: uvod, jedro, zaključek  
- skupno besedilo bi moralo vsebovati približno 500 besed, nikakor pa ne več kot 
1500 besed  
- plakat mora biti čitljiv in pregleden; lahko uporabljamo barvni papir, izogibati pa se 
moramo fluorescentnim papirjem , ker se besedilo na njih težko bere  
- dobro je, da se barva papirja ujema z vsebino (npr.: ekološke teme – zelena barva) 
- paziti moramo na pravilno razporeditev besedila in slik – preglednost plakata 
- ne uporabljamo različnih tipov pisave  
- tudi preveč podčrtovanja in senčenja ni dobro  
- najbolje beremo črne črke na beli podlagi  
- pomembne podatke poudarimo z odebeljenimi ali večjimi črkami  
- velikost črk (naslov 80, podnaslov 34 – 38, besedilo 18 – 24) 
- dobro je uporabljati tabele, slike, naštevanje s točkam, ker pomagajo pri hitrem 
razumevanju besedila 
- slike naj bodo narisane oziroma prilepljene in primerne velikosti  
- v spodnjem desnem kotu so podpisani vsi avtorji (ime, priimek, razred) 
- v spodnjem levem kotu navedemo literaturo in vire, ki so nam bili v pomoč pri 
izdelavi plakata 
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