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IZVLEČEK
Končni cilj naloge je bil oblikovati povsem nov označevalni sistem za mesto Bovec, katerega
grafična podoba bi soupadala s celostno grafično podobo lokacijske znamke Bovec. V prvem
delu teorije naloga opisuje splošne informacije o označevalnem sistemu, delovanje takšnega
sistema in njegove bistvene lastnosti. V drugem delu so opisani postopki načrtovanja takšnega
sistema ter predstavljeni grafični elementi, ki takšen sistem sestavljajo. Po pregledu
teoretičnega dela je sledil eksperimentalni del. Prva naloga v eksperimentalnem delu je bila
analizirati obstoječe stanje označb, ki se trenutno nahajajo po mestu. Iz njih so bile razbrane
določene informacije, ki so služile pri načrtovanju novega sistema. Ker je bil cilj oblikovati
označevalni sistem na podlagi že obstoječe grafične podobe, se je le-to do potankosti tudi
analiziralo. Ugotavljala se je primernost dane črkovne vrste in barvne palete. Primernost
črkovne vrste (myriad pro) se je opravila na podlagi primerjav s črkovno vrsto wayfinding
sans, ki trenutno velja za enega boljših primerov črkovnih vrst, uporabljenih za označevalne
sisteme. Rezultat je pokazal, da se črkovni vrsti ujemata v večini lastnosti. Pod analizo barvne
palete je sodil test izračuna kontrasta med barvami. Ker so bili rezultati neprimerni, se je
barvna paleta nekoliko spremenila, ohranjal se je barvni odtenek, spreminjala pa sta se barvna
nasičenost in svetlost. Za končno podobo označb je bilo potrebno oblikovati še nabor
simbolov. Ti so bili oblikovani na podlagi črkovne vrste, tako se je zagotovilo usklajevanje in
harmonija med tema dvema elementoma. Glavna skupna lastnost so linearne poteze z ravnimi
zaključki. Končni rezultat naloge je označevalni ststem, ki ga sestavlja družina treh označb,
grafična podoba le-teh pa sovpada z obstoječo grafično podobo Bovca.

Ključne besede: označevalni sistem, tipografija, piktogram, barvna paleta
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ABSTRACT
The aim of this thesis is to design a completely new wayfinding system for the town of
Bovec, the corporate identity of which corresponds to the overall corporate identity of the
Bovec locational brand. The first part of the theoretical writing describes the general
information concerning the wayfinding system, the utilisation of the system and its essential
characteristics. The second part contains procedural descriptions of such a system and
introduces graphic elements that form this system. The practical part follows the overview of
the theoretical part. The first task in the practical part is to analyse the existing state of the
markings that are currently in use in Bovec. These serve as the basis for providing certain
integral information which is used to design the new system. Since the goal was to design a
wayfinding system on the basis of an existing corporate identity, the existing image is,
therefore, thoroughly analysed. The adequacy of the given typeface and colour palette is
determined. The adequacy of the typeface (Myriad pro) is performed on the basis of
comparisons with the typeface Wayfinding sans, which is currently regarded as one of the
best typeface used for wayfinding systems. Results show that the typefaces match in most
characteristics. A test evaluation of the contrast between colours is done while analysing the
colour palette. Since the results are unsuitable, the colour palette somewhat changed. The hue
remains the same but the colour saturation and brightness experienced changes. The final
form of the markings demands the forming of a set of symbols. These are formed on the basis
of the typeface which consequently guarantees that these two elements match and are
harmonised. The main characteristics are linear features with straight ends. The final result of
the thesis is a wayfinding system consisting of a family of three signs, while the corporate
identity of these signs corresponds to the existing corporate identity of Bovec.

Keywords: wayfinding system, typography, pictogram, colour palette
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1

UVOD

Znajti se v prostoru in času je temeljna človeška prvina in seveda sestavni del našega
vsakdana. Ljudje s pomočjo znanja in dosedanjih izkušenj iščemo poti do končnih ciljev tako
v urbanem okolju kot v naravi. (1) Da dosežemo končno točko, moramo biti pozorni na to,
kar smo že videli in kar vidimo trenutno ter kako obdelamo informacije, ki nam kažejo pot.
Že iz zgodovine je znano, da so te informacije lahko primarne, na primer mah, ki običajno
obdaja drevesa na severni strani in nam tako pokaže pot proti severu. Lahko pa so bolj
kompleksne in z več elementi tvorijo celotno informacijo; primer le-teh so označevalni
sistemi. Takšni sistemi so pomembni v urbanih okoljih, večjih objektih, transportu itd.
Označevalni sistem je v večini sestavljen iz vizualnih elementov, kot so zemljevidi,
tipografija in piktogrami. Ko vse te tri informacije povežemo v celoto, brez večje težave
najdemo končni cilj. Živimo v stresnem okolju z mnogimi informacijami, zato nam ti
označevalni sistemi pogosto pomagajo pri občutku večje varnosti in boljšega počutja. (2)
Namen označevalnih sistemov je ljudem omogočati orientacijo v neznanem okolju. To okolje
sestavljajo kompleksne strukture, ki jih vsak posameznik obdela po svoje in jih shrani v svoj
spomin. Učinkovit označevalni sistem temelji na človeškem obnašanju, zato moramo biti pri
načrtovanju takšnega sistema pozorni na veliko dejavnikov. (1)
Diplomska naloga v teoretičnem delu predstavlja sestavne dele takšnega označevalnega
sistema. Opisana in analizirana je vloga vsakega elementa označevalnega sistema. Ta
teoretična podlaga je osnova za načrtovanje novega označevalnega sistema v mestu Bovec.
V eksperimentalnem delu diplomske naloge je v prvi fazi analizirano obstoječe stanje
označevanja v majhnem, alpskem turističnem mestu. Ker Bovec ni imel enotnega sistema, je
v diplomski nalogi predstavljen poenoten sistem na podlagi obstoječe grafične podobe.
Naloga je povezala dano tipografijo, barve in nove piktograme v čitljivo in razumevajočo
celoto, katero bodo razumeli ljudje z vsega sveta.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1

OZNAČEVALNI SISTEM

Označevalni sistem je sklop verbalnih in neverbalnih označb (karte, simboli, napisi), ki ljudi
vodijo po prostoru. Namenjen je širši javnosti, tako vodi večje število ljudi, ne glede na
njihovo nacionalnost in materni jezik. Pomembno je, da so označevalne table pravilno
umeščene v prostor in tako omogočajo lažjo navigacijo. (1–3)
2.1.1

Delovanje označevalnega sistema

Iz lastnih izkušnenj vemo, da si ljudje nekatera okolja zapomnimo lažje kot druga. To je
odvisno od posameznikove orientacije in od tega, kako si zapomni okolico, zato pride do
razlike med dejansko geografsko karto določenega območja (slika 1a) in karto mentalnega
spomina človeka, ki prikazuje, kakšna je izkušnja posameznika v tem okolju (slika 1b). (1)

Slika 1: a – prikaz dejanske karte, b – prikaz karte mentalnega spomina (Lit. vir (1)).

Da se človek lažje orientira po prostoru, se zanaša na ključne točke prostora. Te so bistvene za
zaznavanje okolja, kajti le te bodo izoblikovale njegovo identiteto in pomagale izdelati lastno
karto v glavi. (1) To so posebne stavbe, ulične poslikave, kipi ali označevalni sistemi s
2

tablami. Ključne točke pa so brezpomenske, če uporabnik prostora ne ve, kje se nahaja, kajti
tako ne more določiti, v kateri smeri se nahaja določena točka in koliko je oddaljena od njega.
Vsak dober označevalni sistem mora imeti na karti označeno lokacijo karte ter posledično
lokacijo človeka, ki to karto gleda. (3) Ko se človek s pomočjo karte orientira, lahko začne pot
do cilja. Da bo ta pot še lažja, ga označevalni sistem vodi s puščicami oziroma z drugimi
oznakami. Če povzamemo, označevalni sistemi delujejo po načelu treh osnov, to so bistvene
točke v okolju, naša orientacija in usmerjanje. (1)
2.1.2

Lastnosti označevalnega sistema

Najpomembnejša lastnost označevalnega sistema je, da sporoči uporabniku najpomembnejše
točke neznanega prostora, po katerih se lahko orientira. Pripeljati ga mora od točke A do
točke B brez izgubljanja in tavanja, zato mora biti oblikovan oziroma načrtovan na podlagi
človekovega obnašanja. (1)
Ključne lastnosti označevalnega sistema so: (1)
– ustvarjen mora biti sistem, ki je celovit, enoten, jasen in nosi zgoščeno sporočilo,
– vsebovati mora samo nujne informacije, kot so podatki o prostoru, lokaciji ali pa poti po
kateri je uporabnik namenjen,
– informacije ne smejo biti prenasičene, izpostavljene so le najpomembnejše.

2.2

NAČRTOVANJE OZNAČEVALNEGA SISTEMA

Prostori se med seboj razlikujejo po velikosti, obliki in ostalih lastnostih, saj je lahko
označevalni sistem oblikovan za celotno pokrajino, del mesta ali pa posamezno stavbo. Da bo
označevalni sistem uspešen, mora oblikovalec oziroma načrtovalec dobro poznati lastnosti
prostora in upoštevati njegove značilnosti. Glede na velikost in zapletenost prostora izbira
med štirimi primarnimi modeli in analizira prostor. S pomočjo pridobljenih podatkov lahko
določi najprimernejše lokacije in kategorije označb. (3)

3

2.2.1

Primarni modeli in analiza prostora

Prva točka primarnega načrta je analiza. S pomočjo opazovanja, lastne izkušnje ali anketiranja
izberemo vedenjske vzorce ljudi, ki se večkrat nahajajo na tem območju. Iz pridobljenih
informacij je razvidno, kje se giblje največje število uporabnikov. To so tudi ključne točke
prostora. Ko so ključne točke pridobljene, sledi določanje strateškega modela prostora. To je
preprost linijski prikaz povezav med temi ključnimi točkami. Prikaz je lahko predstavljen z
enim od štirih primarnih modelov (slika 2) (4):
– model povezav, ki organizira prostor z eno glavno linijo, ki povezuje vse poti z eno
lokacijo,
– model okrožij, ki organizira prostor tako, da med seboj povezuje točke, ki imajo enak cilj
oziroma namen,
– model vozlišč, pri katerem organizacija prostora poteka z usmerjanjem ljudi do
prepoznavnih točk, to so znamenitosti, večja križišča, dvigala itd.,
– model ulic, ki organizira prostor z lahko prepoznavnimi in očitnimi potmi in prehodi, ki so
razporejene po prostoru, največkrat v obliki mreže.

Slika 2: Grafični prikaz štirih različnih primarnih modelov (Lit. vir (4)).

2.2.2

Programiranje sistema

Po analizi in določitvi strateškega modela je potrebno znake umestiti v prostor. V tej fazi se
določi napise na posamezni tabli in njena lokacija. Ta mora biti skrbno premišljena, kajti
napačna postavitev ene same table podre celoten sistem. Pomembno je tudi določiti vrsto
tabel, torej nižje table za pešce in višje table za promet. (3)

4

2.2.3

Kategorije označb

Po določitvi ključnih točk prostora sledi izbira najprimernejše označbe. Označbe nosijo
različno sporočilnost. V prvi fazi se oblikovalec odloči, kaj želi sporočiti uporabniku prostora
na določeni ključni točki. Glede na njegovo odločitev izbira med identifikacijsko ali
orientacijsko označbo, označbo smeri ali regulatorno označbo (slika 3) (5).

Slika 3: Družina znakov označevalnega sistema. (Lit. vir (6)).

2.2.3.1 Identifikacijske označbe
Identifikacijske označbe prikazujejo ime in namen lokacije ali prostora, za katerega ni važno,
kako velik je. Lahko je toaletni prostor, cela stavba ali celotno naselje. Pojavljajo se na
začetku ali koncu prostora in tako označujejo vhode in izhode. Jasno je, da takšne table
označujejo prehod iz ene vrste prostora v drugega, a to ni njihov edini namen. Izražajo tudi
lastnosti oz. namembnosti prostora. (5)

2.2.3.2 Označbe smeri
Označbe smeri so primarni sistem označevalnega sistema, saj uporabnika usmerjajo po
prostoru. Namenjene so tako pešcem kot tudi ostalemu prometu. Nahajajo se pri vhodih v
prostor oziroma okolje, na ključnih točkah tega prostora oziroma okolja in na njegovih
izhodih oziroma izvozih. Osebi prinašajo sporočilo preko tipografskih elementov, simbolov in
puščic. Označbe smeri morajo biti jasne in prepoznavne, njihova vsebina pa preprosta,
usklajena in enostavna za usmerjanje skozi celoten prostor. (5)
5

2.2.3.3 Orientacijske označbe
Orientacijske označbe so označbe v obliki kart, ki so stalno umeščene v prostor. Prikažejo
celovit pregled določenega okolja in smeri. Biti morajo dobro usklajene z identifikacijskimi
označbami in označbami smeri, saj se le tako lahko obiskovalec orientira po prostoru brez
zapletov. Pomembno je, da je na kartah označena tudi lokacija le-te, saj se tako navzoči lažje
umesti v prostor. Priporočljivo je, da je obrnjena v smeri gledalca. Orientacijske označbe so v
večini primerov postavljene v velikem formatu pri vhodih ali pa na sredini območja, katerega
označujejo. (5)

2.2.3.4 Regulatorne označbe
Namen regulatornih označb je obvestiti obiskovalca dotičnega prostora, kaj je dovoljeno in
katerih stvari ne sme početi. Lahko so povsem enostavne, kot na primer označba za prepoved
kajenja, lahko pa so tudi bolj kompleksne in označujejo pomembna pravila stavbe, mesta,
parka ... (3)

2.3

GRAFIČNA PODOBA OZNAČEVALNEGA SISTEMA

Po končanem načrtovanju označevalnega sistema se oblikovalec posveti njegovi grafični
podobi, ki mora biti estetsko privlačna in funkcionalna. K temu pripomore izbira ustrezne
tipografije, barve, materiala in oblike. Pri oblikovanju se oblikovalec sklicuje na celostno
grafično podobo podjetja, če je le-ta že ustvarjena. Okoljska grafika in označevalni sistemi so
pomembno orodje za ustvarjanje močne blagovne znamke. (3)
2.3.1

Tipografija

Tipografija v označevalnih sistemih je bistvenega pomena, saj poleg simbolov prenaša do
posameznika ključne informacije. Biti mora enostavna in lahka za branje, kajti pogosto se
zgodi, da opazovalec nima veliko časa za prepoznavanje vsebine table. Tak primer so
obcestne table, ki jih mora voznik prebrati v zelo kratkem času. Najbolj primerne so linearne
črkovne vrste, ki imajo višji srednji črkovni pas (slika 4) in odprte oblike črk (slika 5). V
pomoč so tudi dobro vidni ascendri (podaljški navzgor) in descendri (podaljški navzdol) (slika
6

6) (1). Vse navedbe pa so povsem nepomembne, če pri oblikovanju table ni upoštevano,
komu je tabla namenjena in s kakšne oddaljenosti bo brana. Z večanjem odaljenosti bralca se
mora sorazmerno večati tudi velikost črkovne vrste (slika 7) (4). Za čitljivost ljudi z
omejenim vidom je priporočljivo razmerje širine in višine črke med 3 : 5 in 1 : 1. Širina
poteze črke in njena višina pa naj bi bila v razmerju med 1 : 10 in 1 : 5.

Slika 4: Primerjava višjega (na levi) in nižjega (na desni) srednejga črkovnega pasu.

Slika 5: Razlika med odprtejšo in zaprtejšo obliko črke e.

Slika 6: Razlika med črkami z višjimi in nižjimi ascendri in descendri.

Slika 7: Različne velikosti črkovne vrste ob določeni oddaljenosti uporabnika (Lit. vir (4)).
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2.3.1.1 Črkovna vrsta myriad
Črkovna vrsta myriad je humanistična linearna črkovna vrsta, ki je delo Roberta Slimbacha in
Carol Twombly. Oblikovalca sta si zadala cilj oblikovati generično črkovno vrsto, katere črke
ne bodo izražale sloga nobenega od oblikovalcev. Nastala je linearna črkovna vrsta brez
kakršne koli razlike v podebelitvi potez s popolnoma ravnimi zaključki črk in geometrijskimi
oblikami črkovnih znakov, ter ploščatimi karakternimi oblikami s točno določenim
proporcem črk. Leta 1992 je izšla črkovna vrsta myriad MM, ki se je od drugih črkovnih vrst
razlikovala v tem, da je uporabniku omogočala izbiranje med različnimi različicami črkovne
vrste, ki so temeljile na spremenljivkah, kot so podebelitev potez, širina in velikost (slika 8)
(7, 8).

Slika 8: Prikaz 15 ključnih različic črkovne vrste myriad MM (Lit. vir (7)).

Leta 2000 je myriad MM nadomestila različica črkovne vrste myriad pro, pod katero sta se
kot dodatna oblikovalca podpisala Christopher Slye in Fred Brady. Myriad pro se od stare
myriad MM razlikuje v tem, da ima dodano podporo za črke grščine, razširjene latinice in
črke cirilice ter števke renesančnega sloga. Ta črkovna vrsta je vsebovala 30 različic v treh
podebelitvah in petih širinah, katerim so bile dodane še kurzivne različice. Končni nabor je
dobila črkovna vrsta myriad pro leta 2002, ko ji je bila dodana še zožana različica (7).
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2.3.2

Simboli in karte kot vizualna komunikacija

&e tipografija v ozna$evalnem sistemu vzpostavlja verbalno komunikacijo, simboli in karte
delujejo po na$elu vizualne. To so grafi$ni elementi, ki dobro dopolnjujejo delo tipografije. S
pomo$jo simbolov in kart lahko tudi tujci razumejo informacije ozna$evalnega sistema.

2.3.2.1 Simboli
Simbol je enostaven grafi$ni prikaz, ki nosi dolo$eno sporo$ilnost. Dober simbol razume
celotna dru%ba, ne glede na to, v kak#ni podobi se pojavi in kak#en jezik govori uporabnik.
Simboli so klju$ni na mestih, kjer se giblje veliko razli$no govore$ih ljudi, ko so letali#$e,
%elezni#ke postaje, olimpijske vasi, turisti$na mesta itd. Pri na$rtovanju simbolov je klju$no,
da se obdr%i njegov pomen, hkrati pa mora biti oblikovan v skladu s podobo ozna$evalnega
sistema. Kot pri tipografiji je priporo$ljivo, da so simboli $imbolj preprosti, simetri$ni, brez
detajlov. Vse to je pomembno zato, da simboli ostanejo razumljivi, ko so uporabljeni v
sklopih ali pa so opazovani od dale$. Simboli, ki so preve$ detajlni, postanejo nejasni in
odvrnejo opazovalca od uporabe. Posebna pozornost mora biti usmerjena k izbiri barve.
Najbolj razlo$ni so enobarvni simboli, dodajanje barv je enako kot dodajanje detajlov, $e je
le-teh preve$, simbol postaja nejasen (slika 9) (9, 10).

Slika 9: Enostavna enobarvna simbola (levo) v primerjavi z detajlnima ve$barvnima (desno) (Lit. vir
(10)).

2.3.2.2 Karte
Ob povezovanju ljudi in prostora igrajo karte pomembno vlogo. Obiskovalcu prostora slu%ijo
kot eno glavnih vodil za orientacijo v prostoru. Glavne lastnosti kart ozna$evalnega sistema
so (slika 10) (3):
– poenostavljena grafi$na podoba brez nepotrebnih detajlov,
– pravilna usmerjenost, po na$elu pravega severa (sever je vedno na vrhu karte) ali po na$elu
pogleda uporabnika (karta je usmerjena glede na trenuten pogled uporabnika),
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– jasno označuje prostor uporabnika,
– opremljenost s ključnimi simboli, ki so predstavljeni v legendi,
– obseg prostora, ki ga karta prikazuje, je primerno izbran, da območje ni preveliko ali
premajhno.

Slika 10: Primerjava med topografsko karto (zgoraj) (Lit. vir (11)) in poenostavljeno karto za
označevalni sistem (spodaj) (Lit. vir (12)).

2.3.3

Barve

Pri procesu orientacije oziroma navigacije ima pomembno vlogo tudi barva. Z barvami se
uporabnika usmerja, mu pomaga razlikovati med znaki ali pa vpliva na njegovo razpoloženje.
Ob izberi napačnih barv se lahko povzroči zmeda in se tako uniči namen, ki smo hoteli
doseči. Za izbiranje pravih barv v označevalnem sistemu mora oblikovalec razumeti dva
vidika. Prvi je umetnostni, drugi pa znanstveni vidik. Umetnostni vidik oblikovalca navdihuje
za iskanje zanimivih, že znanih ali pa povsem novih barvnih kombinacij, ki skupaj delujejo
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estetsko in privlačno. Znanstveni vidik pa zagotovi, da barve delujejo skupaj tudi fizično,
torej da so v pravih razmerjih, saj bo le tako označevalni sistem uporaben (3).
Določanje barvnega odtenka, nasičenosti barve in barvne svetlosti je pri oblikovanju
označevalnih sistemov izredno pomembno. Barvna svetlost je pomembna pri določanju
barvne palete. Priporočljivo je, da imajo barve v paleti podobno barvno vrednost (slika 11).
Barvna nasičenost vpliva na čitljivost. Pomembni so kontrasti med barvo tipografije oziroma
barvo simbolov in barvo ozadja. Z barvnim odtenkom pa oblikovalec določa ustreznost barve
oziroma njen pomen. Ko oblikovalec primerno združi vse parametre v celoto, lahko nastane
estetski in uporaben označevalni sistem (3).

Slika 11: Primerna in neprimerna barvna paleta.

2.3.3.1 Izračun kontrasta
Barve se lahko določi s pomočjo znanstvenega vidika. Pod to spada tudi izračun primernega
kontrasta med barvami. Metodo za izračun sta opisala Paul Arthur in Romedi Passini (13).
Izračun temelji na svetlobni odbojnosti barv in se podaja v odstotkih. Za rezultat se vzameta
dve barvi. Njuni vrednosti se odštejeta (temnejša barva od svetlejše), razlika pa se deli z
vrednostjo svetlejše barve (slika 12). Za končni rezultat se dobljena vrednost pomnoži s sto.
Za optimalni kontrast med barvama mora rezultat presegati vrednost 70 %. (13)
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Slika 12: Primer izračuna kontrasta (Lit. vir (13)).

2.3.3.2 Kodiranje barv
Ljudje uporabljajo barve za razvrščanje in združevanje predmetov. Pri označevanju so lahko z
barvami ločeni posamezni deli mest, različna nadstropja v garažnih hišah, sedeži na tribunah
itd. Pri barvnem kodiranju je pomembno, da so barve med seboj dovolj različne, a se hkrati
ujemajo in skupaj delujejo privlačno. Priporočljivo je, da je barvna paleta sestavljena iz barv z
različnim barvnim odtenkom, a z enako barvno vrednostjo oz. svetlostjo. (3) Vrednosti
barvnega odtenka se prikazujejo v kotih od 0 do 360 stopinj. Večji kot je kot med barvama,
bolj sta si različni.
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3

3.1

EKSPERIMENTALNI DEL

ANALIZA STANJA OZNAČB

S fotografijami so dokumentirana obstoječa stanja označb (slika 13). Analiziran je njihov
pomen, lokacija in izgled. Analiza lokacije in pomen koristijo pri določanju ključnih točk
prostora ter programiranju sistema, medtem ko izgled nima bistvenega pomena, saj so nove
označbe dobile enotno podobo, ki temelji na celostni grafični podobi Bovca.

Slika 13: Primer obstoječih označb.

3.2

UGOTAVLJANJE PRIMERNOSTI CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

Pod drobnogled so vzeti ključni elementi celostne grafične podobe, ki so pomembni za dober
označevalni sistem. Ugotavljali smo primernost primernost črkovne vrste ter barvne palete.
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3.2.1

Primerjava črkovnih vrst myriad pro in wayfiding sans

V obstoječi grafični podobi lokacijske znamke Bovec je za uporabo predpisana črkovna vrsta
myriad pro (15). Slednjo smo primerjali s črkovno vrsto wayfinding sans (slika 14), ki naj bi
bila trenutno najbolj primerna črkovna vrsta za označevalne sisteme (14). Primerjane so bile
višine srednjega črkovnega pasu, odprtost oblik posameznih črkovnih znakov in oblikovne
značilnosti črkovne vrste. Na podlagi dobljenega je bila določena primernost dane črkovne
vrste (myriad pro).

Slika 14: Linerana črkovna vrsta wayfinding sans (Lit. vir (16)).

3.2.2

Izračun kontrastov barvne palete

Obstoječa celostna grafična podoba ima dve barvni paleti. Obe paleti imata barve z enakimi
odtenki, le da so v prvi prilagojene za pozitiv logotipa, v drugi pa za negativ. Za barvno paleto
označevalnega sistema je bila izbrana barvna paleta pozitivnega logotipa, saj je ta osnova
(slika 15). Po metodi Paula Arthurja in Romendija Passinija je bil izračunan kontrast med v
naprej izbranimi barvnimi odtenki po barvni skali Pantone.
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Slika 15: Barvna paleta, dolo$ena po priro$niku celostne grafi$ne podobe lokacijske znamke Bovec
(Lit. vir (15)).

3.3

OBLIKOVANJE SIMBOLOV

Za oblikovanje simbolov je bil vnaprej dolo$en seznam simbolov, ki so nujni v na#em
ozna$evalnem sistemu. Za vsak simbol je vnaprej dolo$ena njegova primerna vsebina, katera
bo jasno ponazorila sporo$ilnost simbola. Vsebina simbola je skicirana na papir. Pri tem so
poudarjene linije potez ter detajli, ki definirajo simbol. Poudarek je na sledenju podebelitve
potez $rkovne vrste. Izpostavljene so linearne poteze z ostrimi zaklju$ki. Sledil je natan$en
izris v vektorskem programu Adobe Illustrator. Vsak od simbolov je bil na$rtovan v kvadratu
in je moral zavzemati vso njegovo #irino ali vi#ino, tako simboli med seboj delujejo enotno
(slika 16).

Slika 16: Prikaz nerazmerja med simboli, $e zajemajo vsi enako #irino oz. vi#ino.
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Ko so bili izrisani vsi simboli, je bil vsak preverjen tudi prakti$no. Opazovani so bili od blizu
(1 m) in dale$ (9 m), s tem je bila preverjena njihova razlo$nost. Na podlagi tega so bili
opravljeni popravki, spremenjena razmerja, izbrisani oziroma dodani detajli, dokler rezultat ni
bil popoln.

3.4

OBLIKOVANJE OZNA!B

Po izboru $rkovne vrste in barve ter oblikovanih simbolih je bilo potrebno oblikovati #e
kon$no dru%ino ozna$b. Najprej je bilo vse skicirano, s tem je bila dolo$ena oblika, format,
barva in umestitev elementov na njej (napisi, pu#$ice, simboli, karte ...). Sledil je natan$en
izris v programu Adobe Illustrator. Za vsako ozna$bo je bilo dolo$eno ogrodje oziroma
mre%a, ki je slu%ila za natan$no razvr#$anje elementov in dolo$ala format ozna$be (slika 17).
Najmanj#a enota mre%e je bil kvadrat, velikosti 15 ' 15 cm. Da so velikosti ozna$b med seboj
delovale ustrezno, se je mre%o oblikovalo tako, da je bila njena #irina oziroma vi#ina deljena z
sodim #tevilom kvadratov, torej $e je velikost table #irine 60 cm in vi#ine 120 cm, je mre%a
sestavljena iz #tirih kvadratov v #irino in osmih kvadratov v vi#ino. Na mre%o so postavljeni
elementi, pri tem je posebna pozornost namenjena njihovi velikosti (ustrezna velikost pisave,
simbolov, kart ...), upo#tevana mora biti lokacija ozna$be in njen uporabnik. Dolo$ena je bila
tudi barva ozna$be in barva posameznih elementov, ki definirajo ozna$bo.

Slika 17: Dejanski izgled orientacijske ozna$be in njena mre%a.
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4
4.1

REZULTATI Z RAZPRAVO
OBSTOJEČE OZNAČBE

Pregled obstoječega stanja označevalnega sistema mesta Bovec je razkril, da označbe nimajo
zastavljene skupne celote. Postavljali so jih ljudje z različnimi interesi, različni podjetniki,
občina in lokalna turistična organizacija, zato med seboj niso bile oblikovno uglašene.
Označbe občine in lokalne turistične organizacije so do neke mere med seboj usklajene in
tvorijo celoto. Table različnih posameznikov, podjetnikov pa so med seboj popolnoma
različne, saj so z izstopanjem od okolice želeli izpostaviti svojo pomembnost in privabiti
ljudi. Po mestu je tako nanizanih veliko različnih tabel, ki so raznoraznih oblik, materialov,
barv itd.
Med analizo mestnih označb je bilo ugotovljeno, da mesto Bovec nima nobene orientacijske
označbe, ki bi vodila tujca po prostoru in mu olajšala delo pri sestavi mentalnega načrta
mesta. Vse, kar je mogoče dobiti, je natisnjen letak z načrtom mesta. Do tega pa se pride le z
obiskom turističnega centra.
Prepoznana je bila nepravilnost pri umestitvi označb v prostor. Table niso posebej prilagojene
za pešce oziroma voznike, vendar je njihova postavitev nekakšen kompromis označb za
promet in označb za pešce.
Pri analizi obstoječega označevalnega sistema Bovca je bil zaznan tudi problem uporabe
jezika. Zaradi turistično izpostavljenega kraja je večina tabel zasnovana na podlagi
angleškega jezika, s čimer želijo ustrezati širši množici obiskovalcev. To pa predstavlja
problem za vse neangleško govoreče tujce in ostale prebivalce Slovenije, ki Bovec obiščejo
kot turisti. Rešitev tega problema predstavlja oblikovanje simbolov, ki jih razume vsak, ne
glede na njegov materni jezik.

4.2

OBSTOJEČA GRAFIČNA PODOBA

Po analizi stanja obstoječih označb je sledila analiza obstoječe celostne grafične podobe
Bovca (slika 18).
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Slika 18: Uporaba obstoje$e $rkovne vrste in barvne palete v tiskovinah (Lit. vir (17)).

4.2.1

Primerjava "rkovnih vrst myriad pro in wayfinding sans

Izvedena je bila primerjava $rkovnih vrst wayfinding sans in myriad pro, njuna odstopanja pa
so podana v odstotkih. Hitro je bilo razvidno, da sta obe $rkovni vrsti linearni (slika 19).
Zaradi te lastnosti $rkovna vrsta myriad pro ni bila takoj ovr%ena, izvedena je bila
podrobnej#a primerjava.

Slika 19: Prikaz obeh linearnih $rkovnih vrst.
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Primerjava vi#ine srednjega !rkovnega pasu
Primerjava srednjega $rkovnega pasu je bila opravljena z merjenjem razlike v vi#ini med
zgornjim $rkovnim pasom in srednjim $rkovnim pasom. Pri myriad pro srednji $rkovni pas
zavzema 68,3 % zgornjega $rkovnega pasu, pri wayfinding sans pa 66,2 % (slika 20).
Razvidno je, da srednji $rkovni pas pri myriad pro zavzame ve$ji odstotek, kar pripomore k
bolj#i $itljivosti $rkovne vrste.

Slika 20: Primerjava vi#ine srednjega $rkovnega pasu pri $rkovnih vrstah myriad pro in wayfinding
sans.

Primerjava vi#ine podalj#ka navzgor in podalj#ka navzdol
Vi#ina podalj#kov je zelo pomembna za dobro $itljivost $rkovne vrste, hkrati pa ima opti$en
vpliv na izgled $rke. Pri $rkovni vrsti myriad pro podalj#ek navzgor zavzame 24,6 % velikosti
$rkovne vrste, podalj#ek navzdol pa 21,3 %. Podalj#ek navzgor pri wayfinding sans je skoraj
enak v primerjavi z myriad pro, njegova velikost zavzema 24,9 % velikosti $rkovne vrste. Pri
podalj#ku navzdol pa je razlika ve$ja, pri $rkovni vrsti wayfinding sans podalj#ek navzdol
obsega 24,9 % (slika 22). Ugotovili smo, da se velikosti podalj#kov myriad pro dovolj
pribli%ata podalj#kom wayfinding sans, zato je $rkovna vrsta primerna za ozna$evalne sisteme
tudi s tega vidika.
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Slika 21: Prikaz razlike med podalj#ki navzgor (ascendri) in podalj#ki navzdol (descendri).

Primerjava odprtih protiprostorov
Za preverjanje odprtih protiprostorov sta bili primerjani majuskula C in minuskula e obeh
$rkovnih vrst. Ugotovili smo, da imata obe $rkovni vrsti zelo odprt protiprostor in da je
razlika med njima minimalna (slika 22).

Slika 22: Primerjava protiprostorov $rkovnih vrst myriad pro in wayfinding sans.

Razmerje !rk
Pri #tevkah 0 in 1 $rkovne vrste myriad pro je bilo preverjeno razmerje $rkovnih in
ne$rkovnih znakov. Pri #tevki 0 smo ugotavljali razmerje med #irino in vi#ino znaka, medtem
ko se je pri #tevki 1 ugotavljalo razmerje med #irino poteze in vi#ino znaka. Rezultat je pri
#tevki 0 pokazal razmerje 9 : 13, pri #tevki 1 pa 1 : 10. Oba rezultata sodita v priporo$ano
razmerje, torej se ugotavlja, da je $rkovna vrsta myriad pro primerna tudi za ljudi z omejenim
vidom.
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Primerjava črkovnih in nečrkovnih znakov I, l in 1
Problem črkovnih vrst je podobnost med določenimi črkovnimi znaki, kar zmanjšuje njihovo
prepoznavnost. Pri primerjavi majuskule I, minuskule l in števke 1 med obema črkovnima
vrstama se je izkazalo, da so ti črkovni znaki pri myriad pro med seboj zelo podobni (slika
23), medtem ko se pri črkovni vrsti wayfinding sans med seboj dovolj razlikujejo. Kot je
razvidno na sliki 23, je problem podobnosti pri črkovni vrsti wayfinding sans rešen z
dodatnimi detajli črk. Ugotovili smo, da podobnost znakov lahko vpliva na čitljivost napisov,
saj lahko uporabnik znake med seboj zameša.

Slika 23: Razlika med detajli črk myriad pro in wayfinding sans.

Končna primerjava analiziranih črkovnih vrst je pokazala, da sta si myriad pro in wayfinding
sans podobna v ključnih lastnostih, ki so bistvene za dobro črkovno vrsto označevalnega
sistema, zato za grafično podobo označevalnega sistama mesta Bovec črkovne vrste nismo
spreminjali.

4.2.2

Barvna paleta iz barvne skale Pantone

Barvna paleta obstoječe celostne grafične podobe je sestavljena iz sedmih različnih barv. Siva
odtenka sta bila določena za osnovni barvi. Barvni odtenek Pantone 425 C je določen za
podlago označb, odtenek Pantone 423 C pa je predviden za barvo besedila in simbolov (slika
24). Izračunan je bil kontrast med odtenkoma. Vrednost kontrasta je 65 %, kar pa ne zadošča
njuni minimalni predpisani vrednosti, tj. 70 %. Da bi bila vrednost kontrasta izboljšana, je bil
Pantone 423 C zamenjan s Pantone 420 C. Vrednost kontrasta med tema barvnima
vrednostma znaša 84 %.
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Slika 24: Kontrast med Pantone 425 C in Pantone 423 C na levi ter Pantone 425 C in Pantone 420 C
na desni.

Ostali odtenki iz barvne palete slu%ijo barvnemu kodiranju ozna$evalnega sistema. Pantone
130 C, Pantone 3258 C, Pantone 356 C, Pantone 293 C in Pantone 527 C so bili med seboj
primerjani v vrednostih barvnega odtenka in barvne svetlosti. Preverjen je bil tudi kontrast
med izbrano barvno paleto in Pantone 425 C, ki se bo uporabljal za osnovno barvo ozna$b.
Po preverjanju vrednosti barvnih odtenkov se je izkazalo, da sta si odtenka Pantone 3258 C in
Pantone 356 C preve$ podobna. Ker bi se s spreminjanjem Pantone 3258 C preve$ pribli%ali
Pantone 293 C, je bil Pantone 356 C nadome#$en s Pantone 2270 C. S tem so bili zagotovljeni
dovolj razli$ni koti barvnih odtenkov.
Pri preverjanju kontrasta med osnovnim Pantone 425 C z ostalimi barvami Pantone se je
izkazalo, da je pri Pantone 293 C in Pantone 527 C premajhen kontrast. Pantone 527 C je bil
zamenjan (slika 25) z bolj ustreznim Pantone 2067 C, ki ohranja podobno vrednost barvnega
odtenka (vijoli$na). Odtenka Pantone 293 C (moder) pa ni bilo mogo$e zamenjati s podobnim
barvnim odtenkom, saj bi se s tem preve$ pribli%ali kotu Pantone 3258 C. Tako je bil
nadome#$en s Pantone 8903 C (rde$a), ki ustreza vsem pogojem (slika 25).

Slika 25: Prikaz spreminjanja barv Pantone v barvnem krogu.
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Kot zadnje je bila preverjena barvna svetlost vseh barvnih tonov Pantone. Najve$je
odstopanje vrednosti ni presegalo #tirih odstotkov, kar je bil zadovoljiv rezultat (preglednica
1).
Preglednica 1: Vrednost barvne svetlosti v odstotkih za vsak izra$unan barvni ton Pantone.

Pantone

130 C

3258 C

2067 C

2270 C

9803C

Barvna svetlost

69 %

72 %

69 %

69 %

73 %

4.2.3

Vsebinska razlaga simbolov

Kon$ni nabor simbolov se je ugotavljal na podlagi raziskave o obstoje$em stanju ozna$b in
analize prostora. Analiza je pokazala, da je za celoten nabor potrebnih 41 razli$nih simbolov,
ki so razdeljeni v sedem razli$nih sklopov. Ti sklopi so ustanove, promet, gostinstvo, kultura,
#port, preno$i#$a, trgovine in obrtniki.
Simboli ustanov
V sklop simbolov ustanov sodijo simboli za policijsko postajo, zdravstveni dom, lekarno,
ob$ino, po#to, ban$ne storitve in informativni center (slika 26).

Slika 26: Simboli ustanov.
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Bančnim storitvam sta bila namenjena dva simbola, in sicer poseben simbol za bančne
prostore ter poseben za bančne avtomate. Prvega simbolizira roka s kovanci, drugega pa
bančna kartica, ki hitro spominja na bančni avtomat.
Zdravstveni dom je predstavljen s simbolom križa. Kot je zapisano na spletni stani, so v
zgodovini verjeli, da križ simbolizira duhovno življenje, odrešenje in pomlajevanje. To pa
naredi križ popoln simbol za zdravstvo (18).
Trenutni simbol za lekarno je bil prav tako kot za zdravstveni dom križ. Ta se je nadomestil s
simbolom sklede Higieja (19), ki se najpogosteje pojavlja na označbah za lekarne v večini
evropskih držav.
Na obstoječih označbah so bile občinske pisarne simbolizirane s samim grbom občine Bovec,
kar pa ni primerno, saj so uporabniki, ki ta simbol razumejo, v manjšini. Nadomestil se je s
simbolom, ki predstavlja stavbo z izobešeno zastavo, tako uporabniki hitro povežejo, da gre
za uradno stavbo.
Simbol, ki je bil izbran za pošto, je znameniti poštarski rog (20). To je tudi simbol večine
nacionalnih pošt po vsem svetu, tako je hitro prepoznaven.
Ugotovilo se je, da trenutno informativni center uporablja za simbol črko i. Simbol se je
obdržal tudi za označevalni sistem, saj simbol sodi tudi med simbole internacionalnega jezika
ISO grafičnih simbolov (21) in je njegova vsebina znana večini uporabnikov.
Policijo oziroma policijsko postajo simbolizira ilustacija policista.
Simboli prometa
Simboli prometa so večinoma namenjeni cestnemu prometu, izjema sta samo letališče in
kabinska žičnica (slika 27). Simbola za izjemi sta povsem preprosta in njuna vsebina je hitro
razumljiva.
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Slika 27: Simboli prometa.

Med simbole internacionalnega jezika ISO grafi$nih simbolov (21) spada tudi simbol za
parkiri#$e, to je majuskula P. Za ozna$evalni sistem se je ta simbol #e nagradil, in sicer tako,
da se je razdelil na tri dele, parkiri#$a, namenjena avtomobilom, avtobusom ter avtodomom.
Simboli za posamezno parkiri#$e so oblikovani na podoben na$in, v zgornjem levem kotu
simbola je majuskula P, spodaj desno pa je ilustracija vozila, kateremu je parkiri#$e
namenjeno.
Simbol, ki je namenjen avtobusni postaji, izhaja iz simbola za avtobusna parkiri#$a, razlika je
samo v tem, da simbol za avtobusno postajo nima majuskule P, ima pa ob avtobusu na zgornji
strani dorisano linijo, ki simbolizira streho te postaje. Bencinski servis je predstavljen s
preprostim simbolom dejanske $rpalke. Zadnji simbol iz tega sklopa je simbol za avtoservis,
ki je oblikovan iz dveh elementov, prvi predstavlja avtomobil, dtugi pa servisni klju$ oziroma
orodje, tako je vsebina simbola hitro prepoznavna.
Simboli gostinske ponudbe
Simboli za gostinsko ponudbo (slika 28) so izredno preprosti za razumevanje, saj je njihova
vsebina preprosta in nima prenesenih pomenov, kot je na primer simbol za lekarno, katerega
vsebina ima zgodovinski pomen. Simboli gostinske ponudbe prikazujejo dejanske izdelke, ki
jih ponudnik prodaja. Izjema je samo simbol za restavracijo, ki pa je %e dovolj uveljavljen v
svetu, da ga ve$ina razume.
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Slika 28: Simboli gostinske ponudbe.

Simboli kulturnih ustanov in cerkve
Nabor simbolov kulturnih ustanov in cerkve obsega simbol kulturnega doma, knji%nice,
cerkve, pokopali#$a in muzeja (slika 29). Kot simboli za gostinsko ponudbo so tudi ti
enostavne linijske ilustracije, ki prikazujejo izgled objekta oziroma izgled predmetov, ki jih v
tej ustanovi najdemo. Problemati$en je samo simbol za knji%nico, katerega lahko uporabniki
razumejo narobe, saj bi lahko predstavljal tudi knjigarno, zato bi bilo potrebno poiskati bolj#o
re#itev.

Slika 29: Simboli kulturnih ustanov in cerkve.

Simboli #portne ponudbe
V #portno ponudbo spadajo agencije za vodne #porte, servisi in izposoja koles, #portna
igri#$a, igri#$e za golf in otro#ka igrala (slika 30).
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Slika 30: Simboli #portne ponudbe.

Agencije za vodne #porte so upodobljene z dvema prekri%anima vesloma.
Ponudbo kolesarskega programa predstavljata simbola kolesa, razlikujeta se le v dodanih
elementih. Pri kolesarskem servisu je v simbolu poleg kolesa tudi servisni klju$, enak kot pri
simbolu za avtoservis. Pri izposoji kolesa pa je dodan klju$ za klju$avnice. Ta simbol izhaja
iz simbola za izposojo avtomobila, ki se pojavlja v ve$ini izposojevalnic po svetu.
Najbolj logi$na re#itev za upodobitev igralnih povr#in v simbol je bila izris igri#$a s pti$je
perspektive, tako uporabniki hitro lo$ijo, za kak#no igri#$e gre. Druga$na re#itev se je na#la le
za golf igri#$e, saj je njegovo celotno povr#ino nemogo$e izrisati v preprosti ilustraciji.
Izrisali smo samo klju$ni del igri#$a, to je kon$na luknja z zastavico.
Simbol za otro#ko igri#$e je preprosta linijska ilustracija igrala s toboganom.
Simboli ponudbe preno!i#!
V Bovcu uporabnik lahko izbira med tremi razli$nimi ponudbami preno$i#$, to so hoteli,
apartmaji ali kampi. ISO standard grafi$nih simbolov (21) predpisuje, da simbol za hotel
predstavlja postelja. Enak simbol se je obdr%al tudi za apartmaje, lo$ilo se jih je le z pripisom
majuskule H za hotele in A za apartmaje. Kampe oziroma #otori#$a simbolizira ilustracija
#otora.
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Slika 31: Simboli preno$i#$.

Simboli za trgovine in obrtnike
V skop simbolov za trgovine in obrtnike spadajo trije simboli: simbol za trgovino, frizerske
storitve in foto studio (slika 32). Trgovine se predstavljajo pod skupnim simbolom, in to je
nakupovalni vozi$ek. Frizerske storitve so upodobljene z #karjami in glavnikom, foto studio
pa z ilustracijo fotoaparata.

Slika 32: Simboli za trgovine in obrtnike.

4.2.4

Izris vsebine simbolov

Dolo$itvi celotnega nabora simbolov in njihovim oblikam je sledil natan$en izris. Za osnovo
je bil vzet okvir 3 ' 3 cm, kar je priporo$ena minimalna velikost simbola na ozna$bah, ki jih
beremo z oddaljenosti do treh metrov. Debelina poteze, ki se je uporabljala za izris simbola,
se ujema s #irino potez minuskule i, pri prav tako minimalni priporo$eni vi#ini tipografskih
znakov na ozna$bah. Pri velikosti $rkovne vrste 10 mm je #irina poteze 1,84 mm (slika 33).
Poteze simbolov in $rkovne vrste se ujemajo tudi v zaklju$kih, ti so ravni. Pogoj je bil, da
simbol zavzema celotno minimalno vi#ino oziroma #irino okvirja 3 ' 3 cm, to zagotavlja
enotnost simbolov. Simboli so med seboj usklajeni tudi po zaobljenih robovih likov, ki simbol
sestavljajo. Velikost radija te zaokro%itve izhaja iz velikosti polmera pike nad minuskulo i,
njen polmer zna#a 1,02 mm. Velikost polmera pike je hkrati tudi najmanj#a mo%na #irina
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praznega prostora v simbolu. &e je le-ta manj#i od navedenega, se prazen prostor pri
opazovanju od dale$ izgubi, kar pa lahko pripomore k temu, da je simbol nerazumljiv.

Slika 33: Prikaz linij in ogrodja simbola.

4.2.5

Ozna"be

Kon$ni rezultat diplomske naloge so minimalisti$no oblikovane ozna$be, ki v kombinaciji
aluminija in lesa delujejo moderno in hkrati naravno, kar je klju$no za vklju$evanje ozna$b v
alpsko okolje. Ozadje in vsebina se pojavljajo v sivih odtenkih, temnej#a barva je namenjena
ozadju, svetlej#a pa vsebini ozna$b. Ostale barve iz barvne palete se na ozna$bah pojavljajo
kot majhni detajli, a so hkrati dovolj opazni, da uporabnik lahko razbere, v katerem predelu
mesta se nahaja. Ozna$be so razli$nih velikosti, njihov format je bil dolo$en na podlagi
informacije, komu je ozna$ba namenjena in kak#na je njegova vsebina.
Usmerjevalne ozna!be za pe#ce
Za usmerjevalne ozna$be za pe#ce sta bili namenjeni dve razli$ni ozna$bi (slika 34). Njuna
vsebina je enaka, razlikujeta se le v lokaciji in velikosti. Prve stojijo ve$inoma pri vstopnih
to$kah v prostor in se uporabljajo za usmerjanje mno%ice po manj#ih odsekih prostora (trgi,
ulice ...). Lokacija drugih ozna$b pa so klju$na sredi#$a, kjer se zadr%uje ve$ja mno%ica ljudi.
Te ozna$be nosijo informacije o celotnem mestu, torej usmerjajo mno%ico tudi po drugih
predelih mesta in ne samo po tistem, kjer je postavljena.
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Slika 34: Usmerjevalne table, namenjene pe#cem.

Velikost ozna$be, ki je namenjena manj#emu prostoru, je 30 cm v #irino in 180 cm v vi#ino.
Elementi so na ozna$bi nanizani v gorjem delu, nekje na vi#ini med 120 in 180 cm, tako so v
obmo$ju pogleda, ko uporabnik opazuje tablo z oddaljenosti treh metrov. Tak#ne ozna$be se
najve$krat opazujejo z bli%ine, zato je velikost napisov 10 mm, kar je priporo$ena velikost za
ozna$be, opazovane z bli%ine. Vi#ina oziroma #irina simbolov zna#a 30 mm. Razlog za to je
ohranjanje kontrasta med tipografijo in simboli, hkrati pa je to tudi priporo$ena velikost, da so
simboli na tej razdalji #e $itljivi.
Druge usmerjevalne ozna$be so postavljene nekoliko vi#je, in sicer na vi#ini pribli%no 220
cm, saj se je ugotavilo, da ni%je postavljeno informacijo lahko zakriva mno%ica ljudi ali
promet. Njihov format je za razliko od ostalih ozna$b le%e$, sestavljen pa je iz ve$ manj#ih
ozna$b, ki so nanizane na drogu. Format posameznega dela na ozna$bi je 90 ' 15 cm, velikost
tipografije pa je prilagojena opazovanju z razdalje 9 m in zna#a 30 mm. Velikost simbola je
pove$ana sorazmerno z velikostjo $rkovne vrste.
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Orientacijske ozna!be za pe#ce
Velikost orientacijskih ozna$b za pe#ce je po vi#ini enaka usmerjevalnim ozna$bam, #irina pa
je dvakrat ve$ja, torej so #iroke 60 cm, visoke pa 180 cm. Njihova primarna vsebina je karta,
kateri je dodana legenda. Karta je oblikovana zelo minimalisti$no, liki v enaki barvi simbolov
in tipografije ponazarjajo stavbe, negativen prostor med njimi pa ulice oziroma ceste. Klju$ne
to$ke so ozna$ene z nizanjem #tevil, vsebina #tevila pa je zapisana v legendi spodaj. Velikost
tipografije in simbolov se je ohranila enaka kot na usmerjevalnih ozna$bah, saj so opazovane
z enake razdalje (slika 35).

Slika 35: Orientacijske ozna$be, namenjene pe#cem.
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Usmerjevalne table za promet
Usmerjevalne table za promet so ume#$ene na vi#je le%e$e mesto. Njihova #irina je 60 cm,
vi#ina pa 180 cm. Velikost simbolov in tipografije sta optimizirana na velikost za opazovanje
ozna$be z razdalje 30 metrov. Vi#ina $rk je 65 mm, #irina oziroma vi#ina simbola pa 195 mm.

Slika 36: Usmerjevalne ozna$be, namenjene prometu.
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5

ZAKLJUČKI

Namen vsakega kraja je obiskovalcem ponuditi kar se da ugodno bivanje, k temu pa ne
pripomorejo samo dobra prenočišča, temveč tudi ponudba mesta in njegova organiziranost,
katere sestavni del so tudi označevalni sistemi.
Celotna diplomska naloga zajema prikaz načrtovanja in oblikovanja označevalnega sistema na
podlagi obstoječe grafične podobe Bovca. Ključna naloge za dosego cilja so preučevanje
teorije, podrobna analiza prostora, za katerega se označevalni sistem oblikuje, ter ugotavljanje
primernosti obstoječe grafične podobe. Postavljanje takšnega sistema je kompleksna naloga,
saj je potrebno zagotoviti, da bo sistem uporaben in hkrati vizualno privlačen. To pomeni, da
je potrebno uskladiti tipografske elemente, barvne palete in simbole v skupno celoto, ki je
upodobljena na označbah, te označbe pa morajo biti pravilno umeščene v prostor.
Pri izdelavi diplomske naloge je bilo hitro razvidno, da je načrtovanje oziroma oblikovanje
označevalnega sistema dolgotrajen proces, saj zajema veliko analiz in oblikovalskega dela.
Načrtovanju označevalnega sistema ni bilo posvečeno veliko pozornosti, postavljeni so bili
samo temelji, saj je za dober končni rezultat potrebno sodelovanje večje skupine ljudi.
Bistveno več časa je bilo namenjenega grafični podobi sistema. Ugotavljalo se je, da je za
dobro podobo ključna izbira pravih elementov. To so primerna črkovna vrsta, barvna paleta in
ustreznost simbolov. Ti elementi morajo skupaj delovati privlačni in hkrati uporabni.
Osnova za grafično podobo novega označevalnega sistema je bila že obstoječa grafična
podoba lokacijske znamke Bovec. Ugotavljala se je primernost njene črkovne vrste (myriad
pro) in barvne palete, slednja se je zaradi kontrastov izkazala ze neprimerno, zato so bile
potrebne majhne spremembe. Testiranje črkovne vrste je pokazalo, da le-ta zadošča za
uporabo na označbah. Ker obstoječa grafična podoba ni imela nabora simbolov, jih je bilo s
pomočjo raziskave potrebno izdelati. Vsak simbol se je nato oblikoval na podlagi črkovne
vrste. Pazilo se je na ujemanje kontrasta, širine potez ter zaključkov potez. Oblikovanje
celotnega nabora simbolov vzame veliko časa, saj je potrebno veliko preizkušanja in
popravljanja oblik. Nekateri simboli še niso dokončno izdelani in zahtevajo še dodatne
popravke.
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Z doseženim v diplomski nalogi smo zadovoljni, saj nam je uspelo oblikovati uporaben in
vizualno privlačen označevalni sistem, ki stoji na temeljih obstoječe grafične podobe.
Zavedamo pa se, da je za dosego končnega cilja potrebno še veliko izkušenj in vloženega
dela, predvsem na področju načrtovanja.
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