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E KNJIGA NI 
BAV, BAV



PREDJED: STANDARDI

V Sloveniji, za slovenščino je najprimernejši ePub

ePub je v verziji 2 in 3

Nad ePub standardom bdi mednarodno telo IDPF, kjer so člani vsi pomembni igralci industrije

ePub 2 temelji na xHTML 1.1 („strogi“ verziji HTML 4+), CSS 2+ in XML

ePub 2 je zrel in obče podprt standard, zadosti vsaj 95 % potreb.

Včasih je za odlično izkušnjo dobro upoštevati, da je manj lahko več

POMEMBNO – mnogo bralnikov na Androidu ima težave z branjem, ki pa niso problem ePub, 

temveč gre za hroščatost aplikacije za branje.!



EPUB 3 – PRIMEREN ZA 
DOLOČENE VRSTE PUBLIKACIJ



EPUB AUTHORING:
PRIPRAVA E-KNJIGE VRSTE EPUB



PROGRAMSKA 
OPREMA

Microsoft Office 2013+ oz. Office 365 – Word (od 100 €/letno naprej)

Microsoft Expression Web 4 (brezplačno)

Sigil, trenutno v verziji 1.7 (brezplačno)

Calibre (brezplačno) – za pretvorbo v druge formate 

Adobe Digital Editions 4+ (brezplačno) – dobro prikaže, kako je videti v skladu s standardi.

Za obdelavo grafik kakšno od preprostejših aplikacij za osnovno obdelavo slik.

Pagina Epub-Checker (za testiranje ustreznosti ePub izdelka) – zahteva Javo



KORAK 1:
WORD JE PISALNI 
STROJ



PAKET 1: 
WORD JE 
PISALNI 
STROJ

• Word uporabite za pisalni stroj

• Pri pripravi besedila uporabljajte sloge in 

standardne pisave

• Odebeljeno in/ali poševno besedilo naj bo v službi 

vsebine in ne oblikovanja

• Namesto posebnih znakov uporabljajte slike





OLAJŠAJTE 
DELO ...

• V Sloveniji ni občih standardov

• Pri poeziji je še najmanj zmešnjave, če odštejemo 

občasne avtorske „izvirnosti“

• Pri prozi ni jasnih in merljivih definicij

• Zlasti pri pripravi besedila je veliko nejasnosti

• Avtor napiše besedilo in ga preda drugim v procesu 

ustvarjanja publikacije.

• Danes je standardno orodje za pisanje računalnik 

(prenosni ali namizni)

• Tablica in telefon nista primerni orodji.



UREDNIKU, 
LEKTORJU IN 
OBLIKOVALCU 
(TOREJ SEBI)

Vi, torej avtorice in avtorji, ste v ustvarjalnem procesu zato, 
da idejo pretvorite v objavljivo literarno delo.

Vaše delo je vsebina, vsebina in še 1x, uganili ste, vsebina.

Za oblikovanje poskrbijo ljudje pri pripravi končne 
publikacije (knjige, revije ...)

Vaša naloga je besedilo zapisati v obliki, ki maksimalno 
olajša delo uredniku, lektorju in oblikovalcu.

V Sloveniji vse preveč avtorjev želi igrati tudi vlogo 
oblikovalcev.



STANDARDNA STRAN V SLIKI

Slika standardne strani.
Slog naslova je enak 

telesu besedila

Smisel slogov je v 
vsebinski ureditvi in 

nima nobene zveze z 
dejanskim videzom 

publikacije

Številka strani je del 
glave, odmik je takšen, 

da predstavlja t.i. 
„nulto“ vrstico.

Seveda lahko uporabite 
privzeto predlogo, za 
vsebinsko oblikovanje 

uporabite sloge 
(navadni, Naslov ...).



SLOGI V 
WORDU

• Galerija slogov je prostor s slogi oblikovanja.

• Sloge uporabite ZARADI oblikovanja VSEBINE in ne videza besedila.

• Zakaj imeti različno imenovane sloge z identičnimi lastnostmi?

• Zaradi poenostavitve pisanja in povečevanja preglednosti.

• Pri pisanju romana z 10 poglavji, kjer ima vsako poglavje 3 – 4 podpoglavja, boste 

hitro spoznali dobrobit uporabe slogov namesto packanja z odebelitvami, velikostmi 

pisav in zamiki.



WORDOV DOKUMENT JE POT DO E KNJIGE

Vsebine svojega dela ne 
uničujete z lastnimi 

oblikovnimi domislicami.

O končnem videzu in 
dodatnih vsebinah odloča 

založnik.

Nikakor v Wordov dokument 
ne vstavljajte slik.

• Morebitne slike imejte posebej, na 
mestu slike samo vpišite ime slike 
(v svoji vrstici)

Nikar ne barvajte besedila.

Uporabljajte samo 
standardne pisave, eksotiko 

pustite doma.

E-knjiga je drugačen medij 
od tiskane knjige.

Veliki večini publikacij 
zadostuje ePub 2

Standard ePub 3 je 
primeren za izdelavo 

interaktivnega romana, kar 
zahteva izkušnje z 

JavaScript programiranjem 
in še česa ...



SHRANJEVANJE WORDOVE DATOTEKE V 
HTML

GRE PREPROSTO, SAJ WORD VSEBUJE SHRANJEVANJE V ČISTI HTML



KORAK 2:
XHTML IN CSS – TURBO 
HITRO!



EXPRESSION WEB 4 –
BREZPLAČNO WEB AUTHORING ORODJE



NASTAVITVE ...

• Tools -> Pade Editor Options ...

• Izberite, kot je na kartici (kodiranje xhtml, CSS 

2,1 verzija)

• Za primer, če boste kaj urejali v tem orodju



VEDNO ZAČNITE S PRAZNIM 
PROJEKTOM



ODPRITE V WORDU 
SHRANJEN HTML



ČIŠČENJE KODE

• Izberite zavihek Design

• Izberite menijski ukaz Edit -> Select All



IZVEDBA ČIŠČENJA
IZBERITE NA ZAVIHKU APPLAY STYLE UKAZ CLEAR STYLES



OČIŠČENA KODA!

• Izginejo definicije oblikovanja in ostane navaden odstavek 



STRUKTURA XHTML DOKUMENTA

• Osnovno kodo generira orodje za ePub authoring (Sigil)

• Ne popravljajte, kar naredi orodje!

<html xmlns= ....> - definicija standarda

<head> - glava dokumenta

<title>Naslov dokumenta</title>

<script>Morebitni lokalni CSS</script>

<link href="../Styles/sgc-toc.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> - zunanja datoteka css (napr. style.css)

</head> - v xhtml se mora vsak ukaz zaključiti

<body> začetek vsebine

vsebina (h, p in img za leposlovne knjige)

</body> - zaključek vsebine

</html> - zaključek dokumenta



OSNOVNI XHTML UKAZI

• Naslovi - <h1></h1> ... <h6></h6> - v leposlovju največ do h3 – h kot head

• Odstavek: <p></p> - p kot paragraf

• Poravnava se definira s slogom, napr.: <p style="text-align: center;">Test</p>

• Nova vrstica znotraj odstavka (p) – izrecno zaradi vsebine: <br />

• Slika: <img /> obvezni atributi: src=„images/imeSlike.jpg“ 

• (<img alt="SemVstopaj" src="../Images/SemVstopaj.jpg"/>)

• Vodoravna črta (včasih prav pride) - <hr />



GNEZDENJE UKAZOV

• Ukazi xhtml se ne morejo gnezditi:

• p, h, ul, ol

• Lahko pa so znotraj p ali h sledeči ukazi:

• img, br, hr – to so ukazi, ki nimajo zaključnega para

• Vedno je potrebno spoštovati strukturo:

• html – osnovni nivo

• body in head – podrejena nivoja html

• title, script – podrejena head

• p, h, ol, ul, img, br, hr – podrejeni v body bloku



CSS (CASCADE
STYLE SHEET) 
NA HITRO

• CSS je sistem ukazov in lastnosti za 

oblikovanje besedila

• Za ePub 2 velja CSS 2

• Ne pretiravajte z oblikovanjem

• S CSS se lahko oblikuje tudi vsak html blok 

posebej, a ne pretiravajte.

• <p style="text-align: center;">Sredinska 

poravnava besedila odstavka</p>

• Manj je več!



CSS V 
DATOTEKI

• CSS sloge dajte v zunanjo datoteko vrste css

in jo povežite s html datotekami, ki jih želite 

oblikovati.

• Selektor taga – napr. p { lastnosti}

• selektor ID – napr. #obarvano {lastnosti}

• znotraj html taga: style=„lastnosti“

• samo del besedila znotraj taga

<span></span> - bodite pazljivi s tem, saj 

se skoraj ne uporablja.



OSNOVNA PRAVILA

• Pravilo zapisovanja lastnosti je preprosto:

• lastnost:vrednost;

• Poglejmo si definicijo lastnosti razreda p:

• Barvo ozadja z lastnostjo background-color.

• Barvo besedila z lastnostjo color.

• Velikost pisave določimo z lastjo font-size (za ePub običajno v % glede na 

osnovno vrednost).



PRIMER CSS

• div.sgc-toc-title {

• font-size: 2em;

• font-weight: bold;

• margin-bottom: 1em;

• text-align: center;

• }

• div.sgc-toc-level-1 {

• margin-left: 0em;

• }

• div.sgc-toc-level-2 {

• margin-left: 2em;

• }

• div.sgc-toc-level-3 {

• margin-left: 2em;

• }

• p.biblija

• {

• font-size:120%;

• font-style:italic;

• }



POMEMBNE LASTNOSTI

• Tukaj je seznam pomembnejših 

lastnosti besedila v svetu css:

• font-style - navadno ali poševno

• font-weight - odebeljeno besedilo

• text-decoration - prečrtano, 

podčrtano, ipd.

• text-ident - zamik prve vrstice

• color - barva besedila

• line-height - višina vrstice

• text-align - poravnava besedila

• background-color - barva ozadja

• font-family - ime družine pisav, običajno 

podamo seznam podobnih oz. 

kompatibilnih

• font-name – ime pisave

• font-size - velikost pisave (le v %)

Redko uporabljene:

• margin - prazen prostor okoli roba

• border - rob

• padding - prazen prostor med vsebino in robom



MODRI NAPOTKI ZA ČIM MANJ MUK

• Ne barvajte ozadja

• Če ni nujno, ne barvajte besedila

• Ne uporabljajte fiksnih mer za velikost pisav

• Ne spreminjajte pisav

• Ne uporabljajte eksotičnih ali posebnih pisav

• Slike dajte v posebne datoteke, da bo vsaka slika na svoji stran



ZAKLJUČNI 
DOTIK

• Kje je najboljši vir za učenje html in css?

• https://www.w3schools.com/





KORAK 3:
SIGIL – EPUB 
AUTHORING



SIGIL JE 
BREZPLAČEN 
IN NAJBOLJŠI

• Sigil od vseh orodij najmanj „packa“ kodo

• Čeprav ni toliko vizualen, je preprost za 

uporabo

• Sigilova koda je strogo v skladu s standardi

• Sigil postori vse, kar je potrebno

• Končni izdelek je epub publikacija



ZASLON SIGILA

• Ne bom razlagal ukazov, ki so 

enotni vsem urejevalnikom besedila

• Sigil ima sicer črkovalnik, a je 

neuporaben za slovenščino in, bodimo 

pošteni, orodje NI PRIMERNO ZA 

PISANJE VSEBIN!

• Datoteke projekta na levem 

drevesu – ne boste jih našli na disku, 

ker so zipane znotraj ePub.



PRAZEN 
PROJEKT

• V meniju New lahko izberemo 

ePub 2 ali ePub 3

• Za običajno publikacijo zadostuje 

ePub 2



SHRANIMO V 
PROJEKTNO 
MAPO

• Takoj shranimo datoteko – MojaKnjiga.ePub

• Ne izumljamo tople vode pri imenovanju – ne 

uporabljamo šumnikov, posebnih znakov ipd., ker ni 

potrebe

• Imamo vse potrebne mape (images, styles, fonts,....), a 

ni nujno vse napolniti.

• V ExpressionWeb odpremo prej očiščeno datoteko

• Ker imamo krajšo publikacijo, ne potrebujemo več 

datotek.

• Kopiramo v pogledu code.



POGLED CODE

• Izberete besedilo med obema 

<div> in </div> ukazoma

• Kopirate besedilo, skupaj s html 

kodo.

• xhtml in html se ločita le po tem, 

da je xhtml strožji in ukazi (tagi) 

se pišejo z malimi črkami



KOPIRANO V SIGIL



SIGIL PRIKAŽE, ČE JE 
KAKŠEN TAG HUDO 
NAROBE

• Označi vrstico in stolpec, kjer je 

morebitna napaka (običajno JE 

napaka)

• Ko napako popravite, opozorilo 

izgine.



PILJENJE 
PREDVSEM 
KODE

• Največkrat je potrebno html oznake za poravnavo 

zamenjati za sloge

• Včasih se vrine kaj nepotrebnega.

• Kodo lepo pregledate.

• Dopolnite oblikovanje (napr menjavo # s kakšnim 

grafičnim prelomom)



FINALNO 
OBLIKOVANJE 
BESEDILA

• Zamenjali smo vmesne preloma # z:

• <p style="text-align: center;"><img

alt="vmesnaVrstica" 

src="../Images/vmesnaVrstica.jpg"/></p>

• Kako to?

• Vstavimo sliko.

• Ko vstavimo sliko, jo prenese v projekt



DODAJMO 
SLIKO 
NASLOVNICE

Pripravite sliko nekako v razmerju 600 x 
900 (š x v)

JPEG format, nekako na „high“ kakovosti, 
da ne bodo vidna morebitna popačenja 
stiskanja.

D senim miškinim klikom kliknete na mapo 
images na levi drevesni strukturi

Izberete ukaz Add Existing files ..., ki se 
prenese v projektno mapo images



DEFINIRAJTE, DA JE SLIKA NASLOVNICA

• V mapi images izberete naslovnico 

in z desno miškino tipko izberete 

ukaz ukaz Cover image

• V meniju Tools izberete ukaz Add

Cover, odpre se pogovorno okno.

• Izberete sliko naslovnice in zaprete 

okno



NASLOVNICA V 
POSEBNI 
XHTML STRANI

• Nastane nov dokument, imenovan 

cover.xhtml

• NE SPREMINJAJTE KODE TE 

STRANI!



KAZALO VSEBINE

• Kliknete na ikono

• Odpre se urejevalnik

• Popravljajte samo, če je 

potreba, saj urejevalnik sam 

dodaja vse, kar je znotraj <h> 

ukazov.



UREJANJE 
METAPODATKOV

• Zagotovo potrebujete sledeče:

• Avtorja(-ico)

• Naslov dela

• Avtorje(-ice) ePub authoringa (prelom), naslovnice, 

lektorja(-ice) ipd.

• Založbo in kraj založbe

• ISBN ali ISSN

• copyright

• Ključne besede (tu bodite realni, da ne boste 

zavajali)



UREJEVALNIK

• Metapodatki – osnovni podatki

• Property – posamezne lastnosti

• malce raziskujte in preizkušajte, a 

ne pozabite na ključne podatke.



ZAKAJ SO POMEMBNI METAPODATKI

• Metapodatki so neka vrsta Kolofona, a NISO kolofon

• Kolofon morate narediti posebej, v ločeni xhtml datoteki

• Vsi iskalniki iščejo po metapodatkih

• Natančnost pri metapodatkih je pomembna zaradi rezultatov iskanja



KOLOFON

• Kolofon je nujen zaradi slovenske ureditve 

tega področja

• V kolofon sodijo vsi pomembni podatki o 

knjigi

• Preden dokončate kolofon, je potrebno 

knjigo vnesti v portal NUK-a. kar pa 

presega obseg te delavnice.



KODA KOLOFONA

• Oblikujte kar s p, h in br ukazi

• V kazalu vsebine odstranite 

naslove, ki so narejeni v kolofonu

• Shranjujte!



FINALE

• Knjigo potem še finalizirajte.

Hvala za pozornost!


