
Označevanje predmetov 
Orodja za označevanje so zelo pomembna za učinkovito delo s programom. Splošno pravilo je, da moramo najprej označiti 
predmet ali več predmetov, ki jih želimo spremeniti, še preden lahko z njimi kar koli naredimo. 

Orodja za označevanje in izbiranje 
Illustrator pozna tri osnovna orodja, ki so namenjena označevanju predmetov: orodje za označevanje, orodje za neposredno 
označevanje in orodje za označevanje v skupini.  

Orodje za označevanje 

Orodje za označevanje (angl. Selection Tool) uporabljamo za označevanje celih predmetov. Predmet označimo tako, da v okvirju 
najprej izberemo to orodje, nato pa kliknemo na obris ali polnilo predmeta.  

 

 Orodje za označevanje najhitreje aktiviramo s tipko V. 

 

Označeni predmet se obda s prijemkami, njegov obris pa začasno postane modre barve. Ko je predmet označen, ga lahko z 
miško premaknemo, tako da kliknemo vanj, pridržimo levi gumb miške in jo povlečemo. Ko zapeljemo predmet na primerno 
mesto, gumb spustimo. S klikom na list kamorkoli izven predmeta dosežemo, ta ni več označen. 

 

      
 

 Označitev prekličemo tudi z ukazom Select  Deselect (Ctrl+Shift+A). 

 

Označiti je moč tudi več predmetov hkrati. Najprej označimo prvega, nato pa pridržimo tipko Shift in s klikom označimo 
naslednji predmet. Kadar je označenih več predmetov, lahko hkrati premikamo vse. Ko kliknemo izven označitve, noben 
predmet ni več označen. 

 

 Zadnjo označitev prikličemo tudi z ukazom Select  Reselect (Ctrl+6). Z ukazom Select  Inverse obrnemo označitev. Predmeti, ki so bili 
doslej označeni, niso več označeni, in nasprotno. 

 

Na sliki spodaj levo je označen en predmet, v sredini štirje in na desni vsi predmeti. 

 

   
 

 Vse predmete v risbi najhitreje označimo z ukazom Select  All (Ctrl+A), medtem ko z ukazom Select  All on Active Artboard 
(Ctrl+Alt+A) označimo vse predmete na aktivnem listu. S tipko Shift pravzaprav dodajamo ali odvzemamo predmete iz označitve. Kako poteka 
dodajanje, smo že opisali. Kadar je označenih več predmetov in bi radi katerega izvzeli iz označitve, pridržimo tipko Shift in kliknemo nanj. 

 

Vsekakor velja omeniti še en način označevanja predmetov v risbi. Predmete, ki jih želimo označiti, zajamemo v pravokotnik, ki 
ga ustvarimo z orodjem za označevanje. Kazalec postavimo nekoliko vstran od predmetov, nato pa kliknemo in pridržimo levi 



gumb miške. Povlečemo v diagonalni smeri, dokler ne zajamemo vseh predmetov, ki jih nameravamo označiti. Zdaj gumb 
spustimo. 

 

   

Orodje za neposredno označevanje 

Orodje za neposredno označevanje (angl. Direct Selection Tool) uporabljamo za označevanje delov predmetov. To nam 
omogoča, da poljubno premikamo ne samo cele predmete, ampak tudi njihove sestavne dele. Če npr. s tem orodjem kliknemo 
na prijemko v oglišču pravokotnika, in jo nato premaknemo, se ne premakne cel pravokotnik, ampak samo oglišče. Tako 
dobimo iz pravokotnika nepravilen štirikotnik. 

 

 Orodje za neposredno označevanje najhitreje aktiviramo s tipko A. Če med vlečenjem miške pridržimo tipko Shift, omejimo premike na kot 45 
stopinj in njegove mnogokratnike. 

 

 
 

Označiti je moč tudi več delov predmetov oz. več vozlov na krivulji. Pri tem si, podobno kakor pri orodju za označevanje, tudi tu 
pomagamo s tipko Shift. In ne le to, možno je tudi označevanje s pravokotnikom, tako da vanj zajamemo dele predmeta. 

Označevanje z ukazi 

Predmete lahko glede na podobnost s trenutno označenim predmetom označujemo tudi z ukazi v meniju Select Same: 
Appearance (videz), Appearance Attributes (lastnosti videza), Blending Mode (način mešanja barv), Fill & Stroke (polnilo in 
obris), Fill Color (barva polnila), Opacity (prosojnost), Stroke Color (barva obrisa), Stroke Weight (debelina obrisa), Graphic 
Style (grafični slog) in Symbol Instance (simbol). 

 

 Pri delu s kompleksnimi označitvami nam pride prav možnost, da shranimo označitev. To naredimo z ukazom Select  Save Selection. Zdaj 
podamo ime označitve (npr. Selection 1), ki se v obliki ukaza doda na dno menija Select. Z ukazom Select  Edit Selection lahko izbrišemo 
označitve, ki jih ne potrebujemo več. 

Laso 

Laso (angl. Lasso Tool) omogoča označevanje predmetov, vozlov na krivuljah ali segmentov krivulj. V okvirju najprej izberemo 
to orodje, nato pa kliknemo in obkrožimo predmet ali del predmeta, ki ga želimo označiti.  

 

 Laso najhitreje aktiviramo s tipko Q. Če med vlečenjem pridržimo tipko Shift, dodamo predmete, označene z lasom, k obstoječi označitvi. 

 

 

Čarobna palica 

Čarobna palica (angl. Magic Wand Tool) je orodje, s katerim označujemo predmete na osnovi barvne 
podobnosti. Ko izberemo to orodje in kliknemo na nek predmet, se označijo še vsi tisti predmeti v 



risbi, ki imajo enako ali podobno polnilo oz. drugo lastnost, npr. obris. Dovoljeno odstopanje in lastnosti, ki se upoštevajo pri 
označevanju podobnih predmetov, določimo v paleti Magic Wand, ki jo prikažemo oz. skrijemo z ukazom Window Magic 
Wand. Na voljo so podobnosti barve polnila (Fill Color), barve (Stroke Color) in debeline obrisa (Stroke Weight), stopnje 
motnosti (Opacity) in načina mešanja barv (Blending Mode). V okenca Tolerance vnesemo dopustno odstopanje. Spodnje 
izbire prikažemo z ukazoma Show Stroke Options in Show Transparency Options v paletnem meniju. 

 

 Čarobno palico najhitreje aktiviramo s tipko Y. Če med vlečenjem pridržimo tipko Shift, dodamo predmete, označene s čarobno palico, k 
obstoječi označitvi. 

 

       

Združevanje predmetov 
Pogosto želimo premikati, transformirati ali kako drugače spreminjati več predmetov hkrati. To laže izvedemo, če predmete 
najprej združimo v skupino, ki se vede kot en sam predmet. Združevanje predmetov je koristno predvsem pri delu s 
kompleksnimi risbami. Predmete najprej označimo, nato pa poženemo ukaz Object  Group (Ctrl+G). Če zdaj kliknemo na 
katerikoli predmet znotraj skupine, se označijo vsi predmeti, ki sestavljajo skupino.  

 

      
 

 V skupine lahko združujemo posamezne predmete, pa tudi druge, manjše skupine predmetov. Temu načinu združevanja pravimo gnezdenje. 
Večja skupina je v splošnem torej lahko sestavljena iz manjših skupin ali/in posameznih predmetov. 

 

Skupino predmetov pozneje zlahka razdružimo v sestavne dele, tako da poženemo ukaz Object  Ungroup (Ctrl+Shift+G).  

Orodje za označevanje predmetov v skupini 

Orodje za označevanje v skupini (angl. Group Selection Tool) omogoča označevanje predmetov in manjših skupin, ki so združeni 
v skupino. S preostalima dvema orodjema za označevanje namreč ne moremo označiti posameznega predmeta znotraj 
skupine, saj se vedno označi cela skupina. Če želimo spremeniti nek predmet, ki je sestavni del skupine, nam ni treba razdružiti 
skupine, ampak ga s tem orodjem označimo, nato pa izvedemo vse potrebne spremembe. 

      
 

 Če med delom z orodjem za neposredno izbiranje pridržimo tipko Alt, se orodje spremeni v orodje za označevanje predmetov v skupini. 

 


