
 

USTVARIMO CANVA RAČUN 

RAČUN ZA UČITELJE (CANVA FOR EDUCATION) 

1. Obiščite spletno stran Canva for Education in ustvarite račun za učitelje. 

 
 
2. Prijavite se s šolskim elektronskim naslovom. 
3. Apply Now Prijavi se zdaj 
4. Teacher Po prijavi izberite, da ste učitelj. 
5. Get verified now Kliknite Preveri zdaj. 
Izpolnite svoje podatke in priložite dokazilo, ki potrjuje da ste učitelj: 

• fotografija pogodbe o zaposlitvi,  

• fotografija diplome,  

• fotografija spletne strani šole, kjer ste napisani kot učitelj. 
 
V 48 urah boste prejeli obvestilo o vaši prijavi. Med čakanjem lahko uporabite brezplačno 
različico programa Canva.  

 

https://www.muzikator.si/
https://www.canva.com/education/


 

 

BREZPLAČEN CANVA RAČUN 

Tudi z brezplačnim Canva računom lahko ustvarjamo čudovito oblikovane izdelke. 
1. Obiščite spletno stran Canva in ustvarite brezplačen račun. 
 
 
 
 
 
 

 
2. Izberite elektronski račun, s katerim se boste prijavili v Canvo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREVERITE ALI JE VAŠ CANVA RAČUN ZA UČITELJE ALI BREZPLAČEN 

1. Prijavite se v Canvo 
2. V zgornjem desnem kotu zaslona kliknite gumb z nastavitvami (lahko kliknete tudi 

sliko profila in nato izberete Nastavitve računa) 
 

 
 
 
 
 
 
3. Na levi strani zaslona kliknite Obračunavanje in ekipe. 
Preverite, kaj piše pod naslovom »Naročnine za vašo ekipo«. Če piše Canva za 
izobraževanje, je vaš račun za učitelje, če piše Osnovno ali Brezplačno, potem še ni 
odobren. 
  

 

 

 
 

https://www.muzikator.si/
https://www.canva.com/sl_si/


 

TEŽAVE PRI PRIDOBIVANJU CANVA RAČUNA ZA UČITELJE 

 
Canva je v osnovni različici brezplačen program in tudi če ne dobite odobrene nadgradnje, 
lahko z brezplačnim Canva računom ustvarjate čudovite izdelke. Če želite imeti pri svojem 
ustvarjanju v Canvi neomejene možnosti, si lahko ustvarite brezplačen Canva račun za 
učitelje, ki je enakovreden nadgradnji Canva PRO in kot učitelji v javni šoli ste do 
nadgradnje upravičeni. Predlagam, da obiščete spletno stran Canva for education in se po 
zgornjih navodilih prijavite za brezplačen Canva račun za učitelje z vašim šolskim 
elektronskim naslovom. Pošiljam vam še nekaj ugotovitev, do katerih smo z udeleženci 
prišli med potekom izobraževanja. 
 
Učitelji v javni šoli so upravičeni do Canva računa za učitelje. Res pa je, da jaz nimam 
nobenega vpliva na to, prav tako ne morem posredovati pri tem. Kot dokazilo za 
brezplačen Canva račun za učitelje lahko uporabite sliko diplome ali pogodbe o zaposlitvi. 
Nekaj dni traja, potem pa držim pesti, da boste dobili pozitiven odgovor in nadgrajen račun 
za učitelje. 
 
Nekaj udeleženk mi je sporočilo, da so dobile odobritev šele po več poskusih. Neka 
ravnateljica je dobila odobritev potem, ko je poslala posnetek zaslona, na katerem je 
prikazano, da je zaposlena na šoli. Mogoče poskusite s fotografijo spletne strani vaše šole, 
na kateri ste napisana kot učiteljica.  
Ena od udeleženk je poslala oba dokumenta - diplomo in pogodbo o zaposlitvi in je bila 
zavrnjena. Potem se je vpisala z drugim elektronskim naslovom, priložila ista dva 
dokumenta in je dobila odobren Canva račun za učitelje.  
Ena od udeleženk je dobila odobritev šele po tretjem poskusu, ko je v angleščini razložila 
kje poučuje in opisala vsako prilogo. Prepričana sem, da vam bo uspelo, tako da 

predlagam, da poskusite         

 

Prilagam povezavo do Canva podpore, kjer lahko v obrazec v angleščini napišete na kateri 
šoli poučujete, kaj poučujete in da si želite dobiti račun Canva for Education. 
 
https://www.canva.com/help/get-in-touch/contact-support/?issue_category=teams-
groups&issue=about-canva-for-education 
 

https://www.muzikator.si/
https://www.canva.com/help/get-in-touch/contact-support/?issue_category=teams-groups&issue=about-canva-for-education
https://www.canva.com/help/get-in-touch/contact-support/?issue_category=teams-groups&issue=about-canva-for-education

