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TIPOGRAFIJA 

Urejanje fontov s programom FontForge 
 

IZBIRA FONTA ZA UREJANJE 

Na spletu poiščite font (free), ki ga boste v nadaljevanju urejali 

Najpogosteje za lastne potrebe ob preurejanju dodajamo posebne znake ali črke, ki jih pisava ne podpira, 

npr. šumnike. 

Za potrebe vaj iz strani https://dafont.com izberite poljuben font, ki mu boste dodali šumnike. 

S klikom na gumb Download prenesite zip datoteko na svoj računalnik. 

 

  

https://dafont.com/
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UREJANJE FONTA S FONTFORGE PROGRAMOM 

V kolikor še nimate nameščenega programa FontForge, ga namestite. Namestitveno datoteko najdete na: 

https://fontforge.github.io/en-US/. FontForge je zastonj in odprt program za urejanje fontov (free and 

open source).  

 

1. Uvoz fonta v fontforge 
Odprite program FontForge in izbrani font, ki ste ga prej odpakirali v izbrano mapo. Izbiro fonta potrdite z 

gumbom OK. 

 

 

https://fontforge.github.io/en-US/
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Opazimo lahko, da v fontu niso definirani šumniki (č, Č, š, Š, ž in Ž). Najenostaveneje je, da šumnike 

izdelamo s kopiranjem znakov c, C, s, S, z in Z in jim ročno dodamo strešico. Strešico lahko sami izrišemo (z 

vektorskim urejevalnikom znotraj fontforge programa ali pa poiščemo med znaki ustrezen znak, če obstaja 

in ga kopiramo in umestimo na pravo mesto. 

 

2. Urejanje posamezne črke s kopiranjem oblik 
Postopek dodajanja strešice izvedeno tako, da najprej prekopiramo c, s, z in C, S, Z na ustrezna mesta 

šumnikov č, š, ž in Č, Š, Ž. 

Z dvakratnim klikom na črko oziroma simbol, se črka odpre za urejanje oziroma preoblikovanje. 
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Odpremo črko C in jo označimo s kombinacijo tipk ctrl+a. Nato odpremo črko Č, ki je trenutno prazna, in 

vanjo s kombinacijo tipk ctr+v prilepimo vsebino. Sedaj sta črki C in Č enaki. 

  

Črki Č moramo dodati strešico. V našem primeru fonta lahko najdemo narobe obrnjeno strešico, ki jo po 

enakem postopku prekopiramo v našo črko ter jo nato zgolj obrnemo. 

         

Obrat izvedemo s funkcijo Rotate the selection . Strešico še pozicioniramo na želeno mesto. Za to 

uporabimo Pointer . 
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Strešico nato kopiramo in umestimo na vse ostale šumnike. 

 

  



pripravila: Alenka Žerovnik  
6 

3. Urejanje posamezne črke z risanjem ali dorisovanjem 
oblik 

Strešico ali celoten simbol oziroma črko lahko tudi sami narišemo. Na ta način lahko ustvarimo tudi čisto 

lasten font. Za risanje uporabljamo funkcije, ki jih najdemo v levi orodjarni. Za strešico na spodnjem 

primeru sem uporabila funkcijo Add a corner point , ki mi omogoča risanje ravnih linij. 

 

4. Shranjevanje fonta 
Urejen in oblikovan font nato za uporabo pripravimo s funkcijo Generate fonts . 

       

Izberete lahko ttf ali otf obliko zapisa fonta. Za naše potrebe ttf popolnoma ustreza. O razlikah med ttf in 

otf pa si lahko več preberete v prispevku OTF vs. TTF Fonts: Which one is better?  

https://www.makeuseof.com/tag/otf-vs-ttf-fonts-one-better/
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5. Nameščanje in uporaba fonta v sistemu Windows 
Font, ki smo ga zgenerirali kopiramo na mesto C:  Windows  Fonts (pot mape Fonts se lahko od 

sistema do sistema razlikuje). 

 

Uporaba fonta v Inkscape-u: 

 

Uporaba v Wordu: 

Čalista okavia s šumniki 
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6. Dodatno – druge možnosti urejanja in dela s fonti 
FONTSTRUCT  Zastonj spletni generator in urejevalnik fontov. 

 

 

Osnovna navodila dela s FontStructor. 

Obstoječe fonte drugih uporabnikov (odvisno od licence), lahko tudi kloniramo. Primer klona: 

 

https://fontstruct.com/
https://fontstruct.com/help/17/foundations/your_first_fontstruction
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GlyphrStudio  Spletna ali namizna različica urejevalnika fontov. 

 

 

Spletni urejevalnik omogoča kreiranje lastnega fonta ali uvoz fonta iz Inkscape-a ter shranjevanje v svg ali 

otf datoteko. Osnovne funkcionalnosti pri urejanju fonta v spletnem urejevalniku: 

 

https://www.glyphrstudio.com/
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TypeTester  Spletno oblikovanje dizajna s fonti (za pasice in web). 

 

HTML in CSS izvoz 

https://www.typetester.org/
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Metaflop modulator  Opazovanje fonta ob spreminjanju različnih 

parametrov. 

https://www.metaflop.com/modulator
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Anatomija fonta: 

 

 

 


