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IZVLEČEK
Izdelali smo novo celostno grafično podobo in spletno mesto glasbene skupine
ArsGroova, saj se obstoječa celostna grafična podoba in spletna stran ne skladata z
glasbo, ki jo skupina izvaja. V teoretičnem delu smo preučili osnove za opredelitev
likovnega izraza glede na glasbeni žanr skupine (funk in groove), elemente celostne
grafične podobe ter opredelili osnove oblikovanja in razvijanja spletnih strani. V
izvedbenem delu smo izdelali novo celostno grafično podobo in avtorske fotografije
glasbenikov. Skladno s tem smo oblikovali novo spletno mesto in razvili (front-end
development) spletno mesto z odzivnim oblikovanjem, prilagojenim za računalniške
zaslone in mobilne telefone.
Ključne besede: celostna grafična podoba, spletno mesto, oblikovanje spletne strani,
front-end development, logotip, glasbena skupina.
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ABSTRACT
We created a new corporate identity and website for a music group called ArsGroova
since the existing corporate identity and website does not match the music performed
by the group. In the theoretical part we examined the basics for determining the visual
expression according to the genre of the group (funk and groove), the elements of the
corporate identity and defined the basics of designing and developing web pages.
Later on we created a new corporate identity and photographs of the musicians.
Accordingly, we have designed a new website and developed a (front-end
development) website with a responsive design, adapted for computer screens and
mobile phones.
Key words: corporate identity, website, web page design, front-end development,
logotype, music group.
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1.1

UVOD
Namen in cilji

Celostna grafična podoba je v vizualnem jeziku izražena podoba podjetja. Zato je
najmočnejši element prepoznavnosti podjetja in prvo sporočilo, ki privabi ali odbije
stranko.
Celostne grafične podobe nas spremljajo vsak dan življenja. Tako veliko smo v stiku z
njimi, da jih velikokrat niti ne opazimo. Prepoznamo le tiste, ki so resnično kvalitetne,
in tiste, ki so izredno slabe.
Veliko celostnih grafičnih podob najdemo na spletu. Odražajo se v oblikovanju celotne
spletne strani ali mesta. Spletno stran ali spletno mesto bolj opazimo ali si zapomnimo,
če je celostna grafična podoba zares kvalitetno in domišljeno izdelana ter dosledno
uporabljena.
Namen diplomske naloge je bil izdelati novo celostno grafično podobo in spletno mesto
glasbene skupine ArsGroova. Trenutna celostna grafična podoba skupine in njihova
spletna stran se ne skladata z glasbo, ki jo skupina izvaja.
V diplomskem delu smo si zastavili naslednje cilje:
1. Opredelitev likovnega izraza glede na glasbeni žanr skupine ArsGroova.
2. Zasnova in izdelava celostne grafične podobe.
3. Izdelava umetniških fotografij glasbenikov.
4. Grafično oblikovanje spletnega mesta v skladu z novo celostno grafično
podobo.
5. Razvijanje (front-end development) spletnega mesta z odzivnim oblikovanjem
za računalniške zaslone in mobilne telefone.

1
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2

TEORETIČNI DEL

V tem poglavju predstavljamo teoretične osnove, ki so bile potrebne za opredelitev
likovnega izraza glede na glasbeni žanr (funk in groove) skupine ArsGroova, za
izdelavo celostne grafične podobe ter za oblikovanje in razvijanje (front-end
development) spletnega mesta.
2.1

Likovne prvine

Točka je orisna likovna prvina, ki jo zaradi njene izhodiščne vloge imenujemo tudi
praprvina. Točka pritegne in zadrži pogled na sebi, vendar ne izraža gibanja. Gibanje
je usmerjeno v njeno notranjost. Obrnjena je torej sama vase, zato je njena napetost
koncentrična (1 str. 132). Točka je lahko dvo- ali tridimenzionalna. Najpopolnejša
oblika točke je krog ali krogla. Točka ima kompozicijsko, prostorsko in izrazno
vrednost. Prav tako pa lahko ima tudi dekorativni učinek. Več točk zaporedoma lahko
tvori črto, ki nato preide v kakšno obliko ali pa v tekoče gibanje. S točkami lahko
ustvarjamo teksture, z redčenjem ali gostenjem točk pa ustvarjamo svetle in temne
površine ter tonske modelacije, ki so prehod od svetlega k temnemu. Prav tako lahko
z barvnimi točkami dosežemo optično mešanje barv (1).
Črta sodi med najstarejše likovne pojme. Je orisna likovna prvina, ki jo najdemo v
grafiki, slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi, oblikovanju, predvsem pa je značilna za risbo.
Nakazuje smer in je dvodimenzionalna. Nastane z gibanjem ali oženjem polja. Glede
na izvedbo poznamo formalno črto, ki je narejena z risalnim orodjem, in neformalno
(osebno) črto, ki jo naredimo brez pripomočkov. Črte so lahko glede na tok
neprekinjene, prekinjene ali točkaste. Glede na obliko so lahko ravne (toge, trde, ostre,
razumske, hladne, nepopustljive), lomljene (izražajo trdo in ostro gibljivost),
nazobčane (izražajo boj), krivulje (pravilne, nepravilne, svobodne, enodebelinske ali
večdebelinske), enakomerne ali neenakomerne. Glede na velikost so lahko dolge,
kratke, debele in tanke. Glede na smer pa so lahko vodoravne (mirna, pasivna),
navpične (aktivna, trda ponazarja rast), poševne (dinamična, kinetična ponazarja
gibanje) (1) (2).
Ploskev je dvorazsežna geometrijska tvorba in orisana likovna prvina. Orišejo jo lahko
točke, črte, odnosi med svetlimi in temnimi površinami, barve. Področja umetnosti, ki
2
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so vezana na ploskve kot podlage, so npr. slikarstvo, grafična umetnost, fotografija,
reliefna plastika (1 str. 200). Lastnosti ploskev določajo likovne prvine oz. likovne
spremenljivke. To so npr. oblika, svetlost, barva, tekstura, velikost ... Omejena je z
medialno ali pasivno črto, nastane pa lahko z gibanjem črte, gostenjem točk ali črt, s
spreminjanjem vrednosti svetlosti površine ali s spreminjanjem barve površine (1).
Ravninski liki so tisti, kateri imajo linije, ki omejujejo ravne ploskve. To so npr.
štirikotniki (romb, paralelogram, trapez) in različni pravilni mnogokotniki (petkotnik,
šestkotnik). Trikotnik, krog in kvadrat so osnovne oblike ravninskih likov. Lahko so
različnih oblik: ravne, ukrivljene, geometrijske, nepravilne, oglate, zaobljene (1).
Ploskve se v prostoru povezujejo med seboj na različne načine: z dotikanjem, s
prekrivanjem, presekom ali prepletanjem. Več ploskev ali ukrivljene ploskve ustvarjajo
v prostoru trodimenzionalne tvorbe (1 str. 203). Oblika je orisana likovna prvina.
Orišemo jo lahko s katero izmed orisnih likovnih prvin, npr. s črto, točkami, z razliko
med svetlimi in temnimi površinami in z barvo (1 str. 178). Ločimo ploskovne ali
linearne in plastične ali prostorsko izoblikovane oblike. Slednje omejujejo ploskve,
ploskovne oblike pa so omejene z robovi – linijami, točkami, razlikami med svetlimi in
temnimi ploskvami ter z barvami (1). Vsaka likovna misel lahko biva samo, če je
uresničena v snovni obliki, le tako je dostopna drugim ljudem in ustvarjalcu samemu.
Kakršna koli snov, v kateri uresničimo misel, je podvržena omejitvam, ki jih začrtujejo
fizikalne zakonitosti. Snovi brez oblike ni, kakor tudi misli ni brez oblike (3 str. 50). Po
kubistu Juanu Grisu obliko določajo absolutna vrednost, likovna vsebina in relativna
vrednost. Absolutna vrednost oblike je krog, kvadrat, elipsa, krogla, valj itd. Likovno
vsebino sestavlja barva, svetlost, tekstura in ostale likovne značilnosti določene oblike,
relativna vrednost pa izhaja iz odnosa oblike do prostora in oblik, ki jo obdajajo ter
vplivajo nanjo (3).
Prostor je orisana likovna prvina, ki ga določajo najmanj tri točke. Iz človekove telesne
podobe izhaja specifična orientacija o prostoru, zaradi katere je navpičnost prvi likovni
pojem – človek v prostoru stoji pokončno. Drugi likovni pojem je vodoravnica, ki prav
tako izhaja iz človekove telesne podobe (1). Prostorski križ je sistem namišljenih, med
seboj pravokotnih ravnin, ki delijo človeško telo na sprednji in zadnji del, zgornji in
spodnji del (glede na oko) ter levo in desno stran. Tovrstna delitev naj bi pojasnjevala
sistem človekovega vidnega zaznavanja prostora (1 str. 216). Prostorski križ
sestavljajo čelna ali frontalna ravnina, sredinska ali medialna ravnina in očesna
3
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ravnina. Čelna ali frontalna ravnina je navpična ravnina in gre skozi sredino našega
telesa tako, da poteka preko očes in bokov vzporedno s čelom ter razdeli telo in prostor
na spredaj in zadaj (3 str. 91). Sredinska ali medialna ravnina je tudi navpična in stoji
pravokotno na prvo. Poteka po sredini telesa, po korenu nosu in preko popka ter deli
telo in prostor na levo in desno stran. Črta, kjer se sekata obe navpični ravnini,
predstavlja navpično os našega telesa. Očesna ravnina pa leži vodoravno, vzporedno
s površino tal v višini oči ter deli prostor na spodaj in zgoraj. Kar je pod njo, občutimo
kot spodaj, kar je nad njo kot zgoraj (3 str. 91). V prostoru velja, kar je bližje, je večje,
kar je oddaljeno, je manjše. Tekstura je nerazločna od daleč, barva je intenzivna in
čista od blizu, od daleč pa bleda in nejasna. Bližji predmeti so ostrejši, oddaljeni so
zabrisani (1).
Barva je posledica zaznave svetlobe. Bela sončna svetloba je zmes vseh spektralnih
barv. Predmete vidimo pestro obarvane zato, ker se nekatere spektralne barve vpijejo,
druge pa odbijajo. Med pestre ali kromatične barve sodijo pisane barve, ki so vključene
v mavrico, med nepestre, akromatične ali nevtralne barve pa uvrščamo črno, belo in
sivo. Osnovne ali primarne barve pri aditivnem mešanju so oranžno rdeča, zelena in
vijolično modra, njihova vsota pa je bela svetloba. Primarne barve pri subtraktivnem
mešanju so ciano modra, rumena in magenta rdeča. Če te tri barve mešamo na
subtraktivni način, nastane s prekrivanjem barvnih filtrov črna barva (1 str. 150).
Svetloba spada k temeljnim dejavnikom likovne umetnosti. Če predmeti niso dovolj
osvetljeni, jih naše oko ne vidi. Prehod od svetlega k temnemu nam daje poglavitno
informacijo o oblikah teles in prostoru. Močna svetloba vpliva tudi na večjo pestrost
barve in na močnejše kontraste med barvami ter med osvetljenimi in osenčenimi deli
(1 str. 138). Svetlostne ali tonske razlike oblikujejo stvari in površine ter ustvarjajo
globino prostora. Največja svetlost se pojavi na mestu, ki je najbližje svetlobnemu viru,
od koder se svetloba širi v vse smeri in tako ustvari pojemajoče svetlostne lestvice od
te točke v prostoru (3).
2.2

Celostna grafična podoba

Celostna grafična podoba je vizualna podoba podjetja ali organizacije, ki v osnovi
vključuje simbol in/ali logotip, tipografijo, barvno shemo in set pisarniških tiskovin
(vizitka, dopisni papir, kuverta, poslovna mapa). V priročniku celostne grafične podobe
4
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opredelimo vsako likovno formo znotraj in okrog sebe ter do vseh ostalih likov na
likovnem ozadju (4).
Najosnovnejši element celostne grafične podobe je simbol, ki izstopa od ostalih
likovnih elementov v ozadju in zbuja največ pozornosti. Simbol je materializiran v
določeni likovni strukturi, ki se loči od svojega ozadja. Običajno so to polni, konturni,
celoviti ali delni geometrijski liki, samostojni, spojeni na značilen način ali pa postavljeni
v značilne odnose na likovni površini. Znotraj svoje likovne strukture vzpostavlja simbol
svojo značilnost in pomenskost tudi z barvo ali barvami, ki so ujete v likovne strukture
s svojimi značilnimi medsebojnimi odnosi (4 str. 100, 101).
Simbol je umetni znak, ki predstavlja stvari in pojave, medtem ko je logotip ime
organizacije, ki je izpisano z značilnimi črkami. Pri logotipu gre za značilno ali unikatno
pisavo, ki prevzame funkcijo simbola organizacije. Učenje in priklic takšnega simbola
(logotipa) kot vidnega dražljaja sta enostavnejša, saj je grafični simbol hkrati tudi
lingvističen dražljaj. Investicija v učenje in pomnjenje je vsekakor manjša kot pa v
primerih, ko si je treba ob imenu organizacije naučiti in zapomniti še abstraktni grafični
simbol. (4 str. 101)
Črkopis je sistem črk, ki sestavljajo besedo, ter ločil in drugih znakov. Glede na
oblikovanost svojih potez imajo značilno podobo ali karakter. Vsaka črka v abecedi
predstavlja določen glas (fonem). Črke se kombinirajo v vse besede določenega
jezika. Črkopis se uporablja le v delu svetovnih jezikov. V dobršnem delu sveta
(Kitajska, Japonska) se uporabljata piktografija in ideografija (4 str. 110).
Tipografija predstavlja oblikovanje besedila iz tiskanih črk na določeni likovni površini.
Ukvarja se s črkami kot osnovo tipografskega oblikovanja, s črkovnimi, besednimi in
vrstičnimi presledki, krojenjem črkovnih presledkov (spacioniranjem) in členitvami
besedil (4),
Barve igrajo veliko vlogo pri celostni grafični podobi. Samostojno ali v odnosu z drugimi
barvami omogočajo večjo učljivost, prepoznavnost, razlikovalnost, berljivost in
referenčnost simbolov ter celostnih grafičnih podob. Omogočajo tudi doživljanje več
čutnih kvalitet. Barvo lahko slišimo – čiste in nasičene barve vzbujajo svetlejše višje
tone, temnejše barve pa nižje in globlje. Z eksperimentom je dr. Vid Pečjak ugotavljal,
5
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da imajo barve tudi svoj okus – npr. rdečo povezujemo s sladkim okusom, zeleno pa
s kislim okusom (4).
Barve vzbujajo različne asociacije, občutke in pomene, odvisno od barvnega tona,
svetlobe in čistosti. Doživljanje barv je tudi različno od barvnega okolja, v katerem je
posamezna barva, in od barvnih odnosov glede na velikost površin, obliko, oddaljenost
in ključne lastnosti posameznih barv znotraj likovnih površin (4 str. 95).
2.3

Spletno mesto

Spletno mesto (Website) je sestavljeno iz več spletnih strani (Web page), na katerih
najdemo tekstovne, slikovne, video in druge vsebine. Nahajajo se na spletnih HTTP
strežnikih, do katerih lahko dostopamo s spletnimi brskalniki t. i. HTTP-odjemalci.
Vsaka spletna stran ima svoj URL-naslov, do katerega lahko dostopamo na spletu.
Vsebujejo HTML, CSS in JavaScript jezike (5).
Front-end development je izraz za razvijanje spletnega mesta z uporabo HTML, CSS
in JavaScript jezika (6).
Kratica HTML je nastala iz besed Hyper Text Markup Language. Je označevalni jezik,
ki je zelo razširjen med uporabniki zaradi svoje preproste uporabe. Ustvarjen je bil leta
1990, standardiziran pa leta 1997. Združuje preproste ukaze, s katerimi v spletu
prikažemo želeno vsebino (7 str. 2). HTML-brskalniku pove, kako naj uredi, razporedi
ali označili golo besedilo, temu pa lahko določimo velikost, barvo, slog pisave in pot
premikanja. HTML je sestavljen iz glave in telesa. V glavi so podatki, ki niso vidni na
strani, ampak nekje drugje, ali pa za uporabnika niso vidni. To so lahko <title>, <meta>,
podatki o avtorju ali različni skripti (7).
Nekaj osnovih HTML-oznak:
•

<!DOCTYPE>: Definira tip dokumenta,

•

<HTML>: Definira HTML dokument,

•

<head>: Definira glavo kode,

•

<title>: Definira naslov,

•

<body>: Definira telo,

•

<h1>do<h6>: Definira naslove,
6

Žan Mlinarič: Celostna grafična podoba in spletno mesto grafične skupine

•

<p>: Definira odstavek,

•

<br>: Definira vrstico teksta,

•

<!--...-->: Definira komentar (8).

HTML zraven oznak uporabljata tudi atribute, ki so funkcije, ki jih prepišemo oznaki,
da brskalniku povemo, kaj želimo narediti z besedilom, sliko, tabelo itd. Najznačilnejši
atributi so:
•

alt: prikaže fotografijo,

•

disabled: onemogoči element,

•

href: prikaže URL-naslov spletne strani,

•

id: določa točno določen element,

•

src: prikaže URL-naslov fotografije,

•

style: določa CSS za določen element,

•

title: določa informacije o elementu (8).

HTML5 je peta verzija standarda HTML. Njegove novosti so izboljšan jezik s podporo
za novejše multimedije, obenem pa obdržana čitljivost za ljudi in razumevanje za
spletne brskalnike in urejevalnike. Vključuje HTML 4.01, XHTML 1 in DOM Level 2
HTML. Novost za multimedije se kaže v avdio in video podpori. Za avdio vsebine
podpira formate MP3, WAV in OGG, za video vsebine pa MP4, WEBM in OGG. S
HTML5 je omogočenih veliko novih tipov in atributov za vnosna polja, ki jih naredi
interaktivna brez uporabe vtičnika. Omogoča uradno podporo za atribute po meri na
vseh HTML-elementih. To nam omogoči veliko lažje posredovanje elementov
JavaScriptu. HTML5 nam prinaša nove grafične elemente, in sicer <canvas> in <svg>.
Canvas omogoča risanje elementov z JavaScriptom. SVG je jezik za upodabljanje 2D
grafičnih vektorjev v XML-formatu. Zaradi vektorske strukture se grafika ne popači pri
povečavi, medtem ko se pri canvasu popači, saj temelji na risanju s piksli (9).
CSS je kratica, ki pomeni Cascadening Style Sheets oz. kaskadni slogi ali slogi CSS.
Je skriptni jezik, s katerim oblikujemo spletne strani. Z njim oblikujemo ozadje,
besedilo, povezave, menije, tabele, obrobe itd. CSS določa, kako brskalnik prikaže
HTML-vsebino oz. spletno stran (10). CSS lahko pišemo na tri načine, in sicer v glavo
dokumenta <head>, med oznake z atributo style ali pa v novem dokumentu, ki ga z
7
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oznako <link> uvozimo v dokument. Prvi dve rešitvi nista najboljši, saj moramo pri
vsaki oznaki nastaviti enako in s tem CSS zgubi glavni pomen (7).
Kadar zapisujemo kodo CSS, se moramo najprej odločiti, kakšni bodo pisava in drugi
HTML-elementi, ki jih bomo oblikovali s kodo CSS. Zapis je zelo preprost in z njim hitro
dosežemo, kar želimo. Ko zapišemo dokument CSS, ga z oznako <link> uvozimo v
dokument in potem v vsak HTML uvozimo še atribut class, s čimer brskalniku povemo,
da bo ta element oblikovan tako, kakor je zapisano v dokumentu CSS. Primer: <link
rel="stylesheet">. Ko zapisujemo CSS v nov dokument, pred kodo ni treba pisati
nobene oznake (kot pri HTML oznako <HTML>), ampak samo začnemo pisati kodo.
Najprej zapišemo oznako HTML brez < in >, da brskalniku povemo, kateri element
mora oblikovati z vnešenimi oblikami. Takoj za to oznako HTML zapišemo zavit oklepaj
{ in zaklepaj } (7 str. 84,85).
CSS3 je tretja verzija standarta CSS. Je prijazen do uporabnika, saj je enostavnejši
od prejšnje različice. Novost je REM-vrednost. To je enota, s katero povemo velikost
fonta. Druga novost je FlexBox, ki omogoči razporeditev HTML-elementov vodoravno
in navpično. To omogoča lažjo prilagoditev različnim velikosti zaslonov. Tretja novost
je Backgroung image oz. fiksna slika, ki bo v ozadju. Prav tako lahko ozadju spreminjaš
velikost. Novost je tudi možnost elementov z oglatimi koti (11) (12).
JavaScript je skriptni jezik, ki omogoča vstavljanje dinamičnih besedil, branje in pisanje
HTML-elementov, prepoznavanje vrste uporabnikovega brskalnika, izboljšanje in
posodobitev oblike, izdelovanje piškotov in še veliko več. Je zelo uporaben, saj je na
spletu na miljone spletnih strani, ki vsebujejo JavaScript. Je najpopularnejši skriptni
jezik, katerega podpirajo številni brskalniki. Je zelo preprost program, saj vsebuje
nezapletene oznake in funkcije, ki se jih lahko nauči prav vsakdo. Pišemo ga lahko
znotraj oznak <body> ali <head> v HTML dokumentu (7).
JavaScript zapisujemo z oznako <script>, znotraj nje pa uporabimo atribut type="", ki
brskalniku določi, kakšna vrsta skripta bo tu. Zato moramo vedno zapisati še atribut
type="" ter v njem določiti "text/javascript". Oznako <script> moramo obvezno zapreti
z oznako </script>, saj z oznakama brskalniku sporočimo začetek in konec skripta (7
str. 168).
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Nekaj osnovnih ukazov:
•

VAR: s tem ukazom označimo in navedemo spremenljivko,

•

Name: s tem ukazom določimo ime spremenljivke, izberemo ga poljubno,

•

VALUE: ta ukaz se uporablja predvsem v naprednih stavkih IF, z njim določamo
številke, besede, true, false ali null. (7 str. 186)

2.4

Glasbene zvrsti funk in groove

Funk in groove so razvili temnopolti Američani. Začetki segajo v drugo polovico
šestdesetih let, vrhunec pa je dosegel v sedemdesetih letih 20. stoletja. Funk se je
razvil iz soula kot večina kasneje nastalih zvrsti. Glasba temelji na sinkopiranem ritmu
bobnov, poudarjeni bas liniji, ritmični električni kitari z »wah-wah« zvokom, močni brass
sekciji in vokalu v ospredju. Iz funka se je kasneje razvila disco glasba. Groove je
»ritmični občutek«, ki ga proizvaja ritem sekcija (bobni, bas kitara, električna kitara in
klaviature) (13).
Izraz funk je prišel v rabo na prehodu v 20. stoletje. V tridesetih letih je bil zaničevalen
izraz za manjvredno, umazano glasbo, v petdesetih letih pa so ga uporabljali kot drugo
ime za trdo pop glasbo, post bepop jazz z ritmi v slogu gospela in swinga, katere
značilna predstavnika sta bila Milt Jackson in Horace Silver (13 str. 374). Leta 1964
James Brown združil funk in soul na plošči Out Of Sight. Imela je soul strukturo z trdim
plesnim ritmom. Revolucionarni plošči sta Papa's Got A Brand New Bag iz leta 1965
in I Got You iz leta 1966, na katerem je izšla pesem I feel good. James Brown je prvič
uporabil izraz funk leta 1967, ko je izdal instrumentalno ploščo Funky Soul No. 1., ki ni
bila precej uspešna. Njegovi klasični skladbi Funky President iz leta 1975 in Get Up
Offa That Thing iz leta 1976 sta ga za vedno zaznamovala kot funk izvajalca (13).
George Clinton je leta 1970 s skupino Funkadelic posnel prvi album psihadeličnega
funka v slogu Slyja Stona, kateremu je primešal kitaro, ki je ustvarila občutek
halucinacij, in znanstvenofantastična besedila. Leta 1973 so se bivši instrumentalisti
Jamesa Browna, Bootsy Collins (bas), Maceo Parker (saksofon) in Fred Wesley
(Trombon), pridružili Clintonovima skupinama Funkadelic in Parliament. Njun vpliv se
je v osemdesetih kazal pri Princeu in njegovem tekmecu Ricku Jamesu, Cameou in
skupini The Gap Band, ki je izvajala disco glasbo, ki je temeljila na zankah Georga
9
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Clintona (13). Leta 1973 je glasbeni vrh s ploščo Superstition, ki je temeljila na funk
rocku, dosegel Stevie Wonder. (13) Kool & The Gang iz Ohia so se leta 1976 pojavili
v filmu Saturday night Fever z pesmijo Open Sesame. Najeli so pevca Jamesa Taylorja
in igrali disco glasbo. Najbolj znana pesem je bila Ladies Night iz leta 1979, vendar jih
je v sredini osemdesetih izrinila elektronska glasba (13).
Ena izmed najbolj znanih funk skupin je tudi Eart, Wind & Fire. Bili so ena najbolj znanih
ameriških črnskih skupin med letoma 1973, ko so izdali album Head To The Sky, in
1981, ko je izšla Raise!. Njihova glasba je temeljila na popu, big bang jazzu, funku,
soulu in discu s kozmično zahtevo po ljubezni in miru ter neverjetnih nastopih v živo.
Njihovo glasbeno kariero je prav tako prekinila elektronska glasba iz osemdesetih (13).
V sedemdesetih letih je afroameriški glasbi prevladoval nov zvok funka. Jazzovska
glasbenika Miles Davis in Herbie Hancock sta dosegla največji komercialni uspeh z
glasbo, v katero sta vključila ostre ritme. Postala je znana pod imenom fusion ali jazz
funk. Soul glasbeniki pa so doživeli vnovičen preporod, saj je funk glasba predstavljala
most med dobama soula in disca (13 str. 376)
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3
3.1

EKSPERIMENTALNI DEL
Predstavitev glasbene skupine ArsGroova (14)

ArsGroova je glasbena skupina s Kozjanskega, ki izvaja funk in groove plesno glasbo.
Ime izhaja iz besede Ars, ki v latinščini pomeni umetnost, in Groova, kot groove, žanr
glasbe. Dobesedni pomen skupine je umetnost groova, kar predstavlja njihov glasbeni
repertoar. Njihovi začetki segajo v leto 2014, ko so se mladi glasbeniki s Kozjanskega
združili in začeli ustvarjati. Imajo raznolik žanrski repertoar in pestro zasedbo, ki s svojo
energijo iz poslušalcev izvabi pozibavanje v ritmu. Poleg avtorskih skladb izvajajo tudi
priredbe znanih tujih skladb, ki navdušujejo starejše in mlajše generacije.
ArsGroova sestavljajo Marjeta Pušnik (vokal), Matic Romih (klaviature), Miha Vrečko
(bobni), Gorazd Zapušek (kitara), Aleš Paščinski (bas, vokal), Žiga Vešligaj (alt
saksofon, vokal), Anže Škornik (bariton saksofon, vokal) in Žan Cesar (trobenta,
vokal).
Nastopali so že na mnogih odrih po Sloveniji. Med njimi so Škisova Tržnica, Šentrock,
žalska Noč Mladih, Open air koncert v Portorožu, pogosto pa igrajo tudi po raznih
klubih v Ljubljani, Mariboru, Kranjski Gori in na Ptuju.
3.2

Izdelava celostne grafične podobe

3.2.1 Dosedanji logotip
Dosedanji logotip glasbene skupine ArsGroova (Slika 1) je sestavljen iz tipografskih
elementov, grafične upodobitve inštrumentov, ki so prisotni v zasedbi, in iz krožne
obrobe, ki spominja na nekakšen vzorec ter določa mejo logotipa. Logotip je v obliki
preoblikovanega kroga, ki se na spodnji strani zoži. Sestavljen je iz dveh delov krogov,
in sicer iz večjega in manjšega. Večji je bele barve in predstavlja ozadje inštrumentov,
manjši pa temne barve ter predstavlja oder in ozadje tipografije.
Slabost logotipa je zlasti tipografija, ki stilsko ne sodi v likovno celoto logotipa. Besedilo
je pri manjši velikosti zelo slabo berljivo. Slabost celotnega logotipa je, da se pri manjši
velikosti izgubijo podrobnosti in ni razvidno, kaj predstavlja.
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Slika 1: Dosedanji logotip ArsGroova
3.2.2 Zasnova novega logotipa
Osnovna ideja novega logotipa je bila, da bi se čim bolj grafično približal glasbi, ki jo
skupina ustvarja in igra. ArsGroova izvajajo funk in groove glasbo, zato smo izhajali iz
grafičnih stilov funk/groove skupin iz konca 70. let prejšnjega stoletja, ko je bila ta zvrst
glasbe na vrhuncu. Prav tako smo želeli logotipu dodati nekaj sodobnega in svežega,
saj so člani zasedbe predstavniki mlajše generacije.
3.2.3 Skiciranje logotipa
Na začetku smo si zamislili idejno zasnovo. Odločili smo se za elemente, ki so že v
dosedanjem logotipu: napis (tipografija), krog, ki bo v ozadju, in inštrumente, ki so
značilni za skupino ArsGroova. Pričeli smo s skiciranjem in iskali ustrezno rešitev
(Slika 2). Sprva smo se ukvarjali s kompozicijo osnovnih elementov, kasneje pa smo
izbirali še ustrezne barve, da bi logotip deloval kot celota.

Slika 2: Skice logotipa
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3.2.4 Tipografija logotipa
Pri oblikovanju logotipa smo izhajali iz tipografije, saj smo želeli poudariti ime glasbene
skupine. Za osnovo smo izbrali črkovno vrsto Keep on Truckin, ki ima značilnosti pisav
iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Izbrana črkovna vrsta je brezplačna, zato se
lahko pri veliki povečavi vidi, da ni kvalitetno izdelana. Napake, ki jih ima, smo popravili
in preoblikovali. Črkam smo želeli dodati vtis psihadeličnega učinka, ki je značilen za
grafike iz sedemdesetih let, prejšnjega stoletja. To smo dosegli tako, da smo črkam
dodali barvno obrobo, ki jim daje tridimenzionalni videz. Zaradi obrobe celoten napis
izgleda razvlečen (Slika 3).

Slika 3: Tipografija logotipa
3.2.5 Barve logotipa
Tudi pri barvnih kombinacijah smo izhajali iz osnovnega koncepta, ki poudarja
sedemdeseta leta s pridihom sodobnega časa. Izbrali smo si roza in vijolične odtenke,
ki so v skladu s sodobnimi trendi – tako smo logotipu dodali pridih sodobnosti (Slika
4).

R: 141
G: 157
B: 208

C: 45%
M: 33%
Y: 0%
K: 0%

R: 221
G: 187
B: 206

C: 11%
M: 28%
Y: 6%
K: 0%

R: 221
G: 187
B: 206

C: 11%
M: 28%
Y: 6%
K: 0%

Slika 4: Barve logotipa
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3.2.6 Nastajanje logotipa
Ko smo dokončno oblikovali napis, smo oblikovali celoten logotip. Sprva smo napisu
za podlago dodali krog, ki predstavlja ozadje in rob logotipa. Nato smo nanj postavili
napis, ki smo ga ustvarili v prvi fazi (Slika 5).

Slika 5: Prva faza logotipa
V naslednji fazi smo izbrali inštrumente, ki so značilni za funk in groove glasbo, ki jo
skupina ArsGroova izvaja. To so saksofon, trobila, električna kitara, bas kitara in bobni
(Slika 6). Vse inštrumente smo umestili v logotip, izpustili smo le bas kitaro, saj je zelo
podobna električni kitari in se na majhni velikosti logotipa ne bi razlikovala od električne
kitare. Vsako podobo inštrumenta smo vektorizirali in preoblikovali. Izdelali smo
silhuete inštrumentov in jih dodali v ozadje na barvni krog pod napis ArsGroova.

Slika 6: Inštrumenti logotipa

14

Žan Mlinarič: Celostna grafična podoba in spletno mesto grafične skupine

V zadnji fazi smo združili vse elemente logotipa – tipografijo, krog in silhuete
inštrumentov (Slika 7). Inštrumente in tipografijo smo razporedili v smiselno
kompozicijo, v kateri je najbolj vpadljiva tipografija, inštrumenti in barvni krog pa
delujejo kot ozadje.

Slika 7: Nov logotip ArsGroova
3.2.7 Mreža logotipa
Razmerje stranic logotipa je 4 proti 4 enote. Prostor nedotakljivosti predstavlja 1 enota
od vsake stranice v vse smeri (Slika 8).

Slika 8: Mreža logotipa

15

Žan Mlinarič: Celostna grafična podoba in spletno mesto grafične skupine

3.3

Oblikovanje spletnega mesta

3.3.1 Zasnova spletnega mesta
Spletno mesto je sestavljeno iz štirih spletnih strani. To so Domov, Koncerti, Zasedba
in Trgovina. Domov je glavna stran spletnega mesta, ki se uporabniku vedno odpre
prva. Spletno mesto vsebuje tudi kontakt, da potencialni naročniki skupino lažje
najdejo oz. kontaktirajo. Na spletnem mestu so fotografije zasedbe, prihajajoči
dogodki, opis skupine, povezave do njihovih družabnih omrežij in video posnetkov ter
njihovi izdelki.
Trenutni trendi spletnih mest svetovnih glasbenih zasedb so takšni, da spletna mesta
uporabljajo predvsem za promocijo svojih novih produktov, to je po navadi album. V
likovnem slogu albuma izdelajo celotno spletno stran. Ko skupina izda nov album,
pogosto izdelajo tudi novo spletno stran, tako ima skupina novo vizualno podobo. Po
sedanjih trendih so na spletnem mestu najosnovnejši podatki o glasbeni skupini,
prihajajoči dogodki in trgovina. Največjo promocijo glasbenim skupinam omogočajo
socialna omrežja, kot so Facebook, YouTube in Instagram, zato na spletnih mestih
dajejo velik poudarek povezavam do socialnih omrežji. Zaradi tega tudi naše izdelano
spletno mesto vsebuje povezave do Facebook profila ArsGroova, Instagram profila in
YouTube kanala, ne vsebuje pa bloga ali podobnih možnosti, saj promocijo veliko bolje
upravljajo družabna.
3.3.2 Dosedanja spletna stran ArsGroova
Dosedanja spletna stran vsebuje le eno stran. Razdeljena je na več sekcij: Domov,
Koncerti, Zasedba, Band in Kontakt (Slike 9–13). Narejena je tako, da s klikom na
navigacijo (Domov, Koncerti, Zasedbe, Band ali Kontakt) uporabnika odpelje po strani
navzdol do izbrane sekcije.
Domov je glavna sekcija na spletni strani, ki se prva prikaže na zaslonu, ko uporabnik
odpre spletno stran (Slika 9). Sestavljena je iz logotipa v levem zgornjem kotu, v
desnem zgornjem kotu se nahaja navigacija, levo spodaj pa je naveden kontakt. V
ozadju krožijo fotografije inštrumentov.
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Slika 9: Dosedanja spletna stran, sekcije Domov
Naslednja sekcija so Koncerti (Slika 10). Na levi strani je ilustracija koledarja, ki sega
čez rob ekrana, na sredini pa so navedeni prihajajoči koncerti in dogodki. Na rdečem
ozadju so upodobljeni obrisi občinstva.

Slika 10: Dosedanja spletna stran, sekcije Koncerti
V sekciji Zasedba (Slika 11) so fotografije članov skupine, ki so stilsko neenotne in ne
delujejo kot celota. Nad fotografijami sta puščici, ki omogočata prikazovanje ostalih
fotografij članov zasedbe. Na desni strani je ilustracija megafona, ki sega čez rob
zaslona. Na modrem ozadju so ilustracije raznih glasbenih not.
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Slika 11: Dosedanja spletna stran, sekcije Zasedba
V sekciji Band (Slika 12) je na levi polovici odrezan logo skupine ArsGroova, ki je v
tem primeru brez napisa – tu se kaže nekonsistentna uporaba loga. Na desni polovici
se nahaja opis skupine, v ozadju pa ilustracije inštrumentov na zeleni podlagi.

Slika 12: Dosedanja spletna stran, sekcije Band
Na koncu strani je še kontakt (Slika 13), ki je postavljen na sredino strani, na levi strani
pa ilustracija mikrofona. Ozadje predstavljajo ilustracije glasbenih not na rumeni
podlagi.

Slika 13: Dosedanja spletna stran, sekcije Kontakt
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Glavne slabosti dosedanje spletne strani so: (1) likovna nekonsistentnost, saj sekcije
ne delujejo kot celota, (2) barve, ki jih je preveč in so v neprimernih barvnih tonih, (3)
moteči elementi v vsaki sekciji, (4) celotna podoba se ne sklada z glasbo, ki jo skupina
igra.
3.3.3 Žični modeli spletnih strani
Prva faza izdelovanja novega spletnega mesta je bila izdelava žičnih modelov vsake
spletne strani posebej. Žični modeli spletnih strani so prvi grafični prikazi vsebine in
izgleda spletne strani. Namenjeni so lažjemu sporazumevanju med naročnikom in
oblikovalcem v prvi fazi izdelovanja spletne strani oz. spletnega mesta. Lahko bi jih
enačili s skicami. Oblikovalcu omogočajo hitro in enostavno ponazoritev ideje.
Vse strani naših žičnih modelov vsebujejo glavo, telo in nogo. Glava in noga sta enotni
za vse strani, vsaka stran pa ima svoje telo. V glavi je na sredini logotip, v desnem
zgornjem kotu pa ikone socialnih omrežij. Noga vsebuje kontakt skupine ArsGroova.
Žični model strani Domov (Slika 14) ima v telesu najprej navigacijo, ki je pozicionirana
na sredini spletne strani. Pod navigacijo je velika fotografija, ki leži na ležečem
pravokotnem elementu. Spodaj sta še dva video predvajalnika, ki sta pozicionirana
levo in desno pod fotografijo.

Slika 14: Žični model spletne strani Domov
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Žični model strani Koncerti (Slika 15) na vrhu telesa vsebuje navigacijo, pod njo pa
napovedi prihajajočih koncertov. Nahajajo se v dolgih ležečih pravokotnikih, v katerih
je na levi strani datum, na desni strani pa kraj koncerta.

Slika 15: Žični model spletne strani Koncerti
Žični model strani Zasedba (Slika 16) v telesu znova sestavlja navigacija, pod njo pa
je na sredini opis skupine s sredinsko poravnavo. Na koncu telesa se nahaja velika
fotografija, ki se dotika noge.

Slika 16: Žični model spletne strani Zasedba
Zadnja stran je Trgovina (Slika 17). V telesu zgoraj vsebuje navigacijo, pod njo pa tri
pokončne fotografije, ki so pozicionirane na sredino. Pod vsako fotografijo je gumb
Naroči.
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Slika 17: Žični model spletne strani Trgovina
3.3.4 Fotografija
Na podlagi analize trenutne spletne strani smo se odločili, da bomo ustvarili nove
avtorske fotografije skupine ArsGroova. Fotografij imajo namreč zelo malo, obstoječe
pa se ne skladajo s konceptom spletne strani.
Osnovni koncept za nove fotografije je bil, da naredimo nekaj klasičnih fotografij
glasbene zasedbe, ki jih bomo umestili na posodobljeno spletno mesto. Želeli smo
ohraniti likovno konsistentnost s spletnim mestom in izdelati bolj plastičen občutek, ki
smo ga dosegli tako, da smo fotografije v postprodukciji obrezali in jim odstranili
ozadje. Skupino smo fotografirali z naravno svetlobo na beli podlagi, da smo like
kasneje lažje obrezali. Naredili smo dve postavitvi članov – trikotno (Slika 18), kjer so
člani postavljeni v več linij in se med seboj prekrivajo, ter linijsko (Slika 19), kjer se
člani med seboj ne prekrivajo.

Slika 18: Fotografija zasedbe ArsGroova 1.
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Fotografirali smo z zrcalnorefleksnim fotoaparatom Canon EOS 70D in objektivom
Sigma 17-50mm F2,8 EX DC OS HSE. Na fotoaparatu smo uporabili nastavitve: 1/160
sec, f/5,0 in ISO 100. Fotografirali smo v RAW-formatu (surovem formatu), ki v
postprodukciji omogoča veliko možnosti za urejanje. Fotografije smo obdelali v
programu Adobe Photoshop. Najprej smo fotografijam določili ustrezno barvno
temperaturo, nato pa smo uravnali še svetlost in posamezne barvne vrednosti. Na
koncu smo fotografije obrezali, pri čemer smo bili pozorni na vsako podrobnost.

Slika 19: Fotografija zasedbe Arsgroova 2.
3.3.5 Dizajn spletnega mesta
Za oblikovanje spletnih strani poznamo več programov. Izbrali smo program Sketch,
saj je optimiziran za oblikovanje spletnih strani, medtem ko je Photoshop primernejši
za urejanje fotografij.
Izdelali smo štiri spletne strani na osnovi žičnih modelov, ki smo jih ustvarili: Domov,
Koncerti, Zasedba in Trgovina.
Najprej smo izdelali desktop ali namizje dimenzije 1024 pikslov širine, saj je to standard
večine zaslonov, višino pa smo prilagajali glede na vsako posamezno spletno stran.
3.3.6 Osnovni dizajn spletnih strani
Na začetku smo izdelali dizajn osnovne spletne strani (Slika 20), iz katere smo izhajali
pri nadaljnji izdelavi oblikovanja spletnih strani. Izhajali smo iz logotipa. Najprej smo
začeli graditi glavo, ki je enotna na vsaki spletni strani. Definirali smo jo z ležečim
pravokotnikom, ki smo ga postavili na vrh namizja od leve do desne stranice. Na
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sredino tega pravokotnika smo postavili logotip. Za ozadje glave smo izbrali barvo iz
obrobe napisa v logotipu, saj je kontrastna barva ozadju logotipa. V desni kot glave
smo dodali še ikone socialnih omrežij.
Nato smo začeli ustvarjati osnovno stran za telo. To je področje, kjer bo vsaka spletna
stran vsebovala različno vsebino. Na osnovno stran telesa smo umestili ozadje, ki je
prisotno na vsaki strani. Telo smo definirali s pravokotnikom in ga postavili pod glavo.
Nato smo ustvarili gradient iz dveh barv. Gradient se zgoraj začne z barvo ozadja
logotipa in se prelije v rumenkasto barvo, ki spodaj predstavlja konec telesa. Na ozadje
smo na vrhu glave umestili navigacijo: Domov, Koncerti, Zasedba in Trgovina.
Navigacijo smo oblikovali tako, da smo okoli napisa postavili bel rob pravokotnika.
Konec vsake spletne strani predstavlja noga. Nogo smo definirali z belim ležečim
pravokotnikom, ki sega od konca telesa do konca desktopa. Na levo smo dodali napis
ArsGroova, na sredino njihov elektronski naslov, na desno pa njihovo telefonsko
številko.

Slika 20: Osnovni dizajn spletnih strani
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Za tipografijo smo izbrali črkovno vrsto Gill Sans Bold (Slika 21).

Slika 21: Tipografija spletnega mesta
Barve, ki smo jih uporabili na spletnem mestu, smo vzeli iz logotipa, dodali smo le
rumeno barvo in barvni preliv pod kotom 90° iz roza v rumeno barvo (Slika 22).

R: 141
G: 157
B: 208
HEX: 8D9DD0

C: 45%
M: 33%
Y: 0%
K: 0%

R: 254
G: 252
B: 205
HEX: FEFCCD

C: 1%
M: 0%
Y: 23%
K: 0%

R: 221
G: 187
B: 206
HEX: F6C3D5

C: 11%
M: 28%
Y: 6%
K: 0%

90°

Slika 22: Barve spletnega mesta
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3.3.7 Dizajn spletne strani Domov
Spletna stran Domov predstavlja glavno in prvo spletno stran spletnega mesta.
Predstavlja prvo stran spletnega mesta. Dizajn te strani obiskovalcu prikaže osnovne
informacije o skupini ArsGroova – na prvo stran telesa sem postavil fotografijo zasedbe
in njihove glasbene posnetke.
V osnovni dizajn telesa spletne strani Domov smo najprej umestili pravokotnik roza
barve, ki služi kot ozadje fotografije. Nanj smo dodali obrezano fotografijo zasedbe.
Fotografijo smo pozicionirali tako, da spodnji rob fotografije sovpada s spodnjim robom
roza pravokotnika, ki smo ga postavili v prvi fazi. Pravokotnik služi tudi kot navidezni
rob med fotografijo in prvotnim ozadjem z barvnim prelivom. Na spodnjem delu smo
dodali dve povezavi do njihovih glasbenih posnetkov (Slika 23).

Slika 23: Dizajn spletne strani Domov
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3.3.8 Dizajn spletne strani Koncerti
Druga stran na spletnem mestu so Koncerti (Slika 24). Glavni namen sodobnih spletnih
mest glasbenih skupin je poleg promocije albuma obveščanje poslušalcev o
prihajajočih koncertih ali turnejah. Osnovni koncept te strani je bil, da je iz dizajna jasno
razvidno, kje in kdaj bo imela skupina naslednji koncert.
Osnovno ozadje je gradient, na katerem bi bilo besedilo v beli barvi neberljivo, zato
smo na osnovni dizajn v telesu dodali roza ležeče pravokotnike, ki imajo vlogo ozadja
besedila. Pravokotnike smo pozicionirali na sredino strani. V pravokotnik smo na levo
in desno stran dodali besedilo.

Slika 24: Dizajn spletne strani Koncerti
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3.3.9 Dizajn spletne strani Zasedba
Tretja stran na spletnem mestu po navigaciji je spletna stran Zasedba (Slika 25). Na
spletno stran smo umestili krajši opis, ki predstavlja skupino ArsGroova kot celoto.
Najprej smo v telo osnovnega dizajna postavili besedilo in ga pozicionirali na sredino.
Za besedilo smo uporabili obojestransko poravnavo, da deluje kot pravokotnik. Na
konec telesa smo postavili obrezano fotografijo skupine ArsGroova, da se spodnji rob
fotografije poravna z začetkom noge.

Slika 25: Dizajn spletne strani Zasedba
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3.3.10 Dizajn spletne strani Trgovina
Zadnja stran na spletnem mestu je Trgovina (Slika 26) – to je stran, na kateri skupina
promovira svoje izdelke. Oblikovali smo majice s tremi različicami logotipa. Na tej
spletni strani bi lahko prodajali tudi svoje albume, vendar jih še nimajo.
V telo osnovnega dizajna smo umestil tri fotografije majic in jih pozicionirali na sredino.
Pod vsako fotografijo smo postavili obrobo pravokotnika in vanj postavili tekst. Za
obrobo in besedilo smo izbrali roza barvo iz ozadja logotipa.

Slika 26: Dizajn spletne strani Trgovina
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3.4

Front-end razvijanje spletnega mesta

Ko smo izdelali dizajn, smo se lotili razvijanja (front-end developmenta) spletnega
mesta. Lotili smo se ga podobno kot dizajniranja spletnih strani – začeli smo s stranjo
Domov in nato izdelali še ostale strani. Uporabili smo odprtokodni framework
Bootstrap, ki omogoča lažje ustvarjanje odzivnega oblikovanja (responsive design).
Odzivni dizajn je prilagodljiv na spreminjanje velikosti okna brskalnika oz. zaslona.
3.4.1 Bootstrap framework
Odprtokodni framework Bootstrap omogoča hitrejšo in lažjo izgradnjo odzivnih spletnih
strani. Brezplačno smo ga prenesli s spleta in pozicionirali v direktorij bodoče spletne
strani. Bootstrap ima svojo mrežo, katere smo se morali držati (Slika 27).

Slika 27: Bootstrap mreža
3.4.2 HTML Strani Domov
Začeli smo z ukazom <!DOCTYPE html>, <html>, da smo definirali jezik HTML. Nato
smo začeli z <head> oz. glavo. V glavo smo dodali link, ki je povezal HTML in CSS ter
Bootstrap povezave, ki jih navaja Bootstrap dokumentacija. Dodali smo še naslov
ArsGroova.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Arsgroova</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/fontawesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./../css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./../css/main.css">
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Nato smo pričeli z <body> oz. telesom kode. Najprej smo začeli graditi glavo dizajna
(header). Naredili smo div in mu dali id ter class header. Znotraj div smo vstavili logotip
in določili direktorij, kje se nahaja na našem računalniku. Uporabili smo svg datoteko,
saj ta podpira vektorsko grafiko. Znotraj headerja smo naredili nov div s classom social
in vanj dodali povezave socialnih omrežji.
<body>
<div id="header" class="header">
<img class="header-logo" src="./../assets/logo.svg"/>
<div class="social">
<a href="https://www.facebook.com/ArsGroova1/" target="_blank"><i class="fa fafacebook"></i></a>
<a href="https://www.instagram.com/arsgroova/" target="_blank"><i class="fa fainstagram"></i></a>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UCPayPIOsmDpsBIqVqmbfYFQ"
target="_blank"><i class="fa fa-youtube"></i></a>
</div>
</div>

Naslednja faza je bila ustvariti telo. Najprej smo naredili navigacijo. Ustvarili smo nov
div s classom content, saj navigacija leži v contentu, nato smo znotraj naredili še div s
classom content-main – to smo naredili zaradi drugačnega ozadja fotografije. Znotraj
naštetega smo naredili div s classom nav row. Dodali smo div in class, ki ga predpisuje
bootstrap. Ta določi položaj in velikost elementa na strani ("col-sm-12 col-md-offset-2
col-md-2"). Dodali smo še povezavo za vsako stran. To smo ponovili še trikrat, za
vsako stran posebej. Za tem smo dvakrat vstavili enako fotografijo, in sicer za velike
ekrane in mobile naprave.
<div class="content">
<div class="content-main">
<div class="nav row">
<div class="col-sm-12 col-md-offset-2 col-md-2">
<a href="index.html" class="nav-item">
Domov
</a>
</div>
<div class="col-sm-12 col-md-2">
<a href="concerts.html" class="nav-item">
Koncerti
</a>
</div>
<div class="col-sm-12 col-md-2">
<a href="group.html" class="nav-item">
Zasedba
</a>
</div>
<div class="col-sm-12 col-md-2">
<a href="shop.html" class="nav-item">
Trgovina
</a>
</div>
</div>
<img class="hidden-xs visible-xl group-image-main" src="./../assets/arsgroova1web.png">
<img class="hidden-sm visible-xs group-image-mobile" src="./../assets/arsgroova1web.png">
</div>
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Tukaj smo ustvarili dva video containerja. Še zmeraj smo v istem div contentu. Najprej
smo ustvarili div s classom "row videos-container", nato pa div z bootstrap classom
"col-sm-6 video-container". Znotraj tega diva smo definirali velikost containerja in
dodali povezavo videa. Enako smo ponovili še za drugi video.
<div class="row videos-container">
<div class="col-sm-6 video-container">
<iframe class="video" width="420" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/TLWMXZODX70">
</iframe>
</div>
<div class="col-sm-6 video-container">
<iframe class="video" width="420" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/Mgy2O6FczAo">
</iframe>
</div>
</div>
</div>

Na koncu smo ustvarili še nogo in ozadje. Ustvarili smo nov div in mu dal class "footer".
Znotraj smo ustvarili div s classom row, znotraj tega pa smo ustvarili div z bootstrap
classom "col-sm-4" in kontakt ArsGroova. Na koncu <body> smo ustvarili ozadje.
<div class="footer">
<div class="row">
<div class="col-sm-4"><span>Arsgroova</span></div>
<div class="col-sm-4"><span>info@arsgroova.com</span></div>
<div class="col-sm-4"><span>+386 40 778 883</span></div>
</div>
</div>
<div id="background"></div>
</body>
</html>

3.4.3 HTML-strani Koncerti
Izhajali smo iz HTML-kode strani Domov. <head> smo pustili enak, v <body> pa smo
enako pustili glavo in nogo. Najprej smo odstranili div s classom content-main, saj tu
ni specifičnega ozadja. Prav tako smo odstranili <div class="row videos-container">,
saj ni povezav z video vsebino.
Ustvarili smo tri napovedi za dogodke. Najprej smo dodali div s classom "row contentitems-container". Nato smo znotraj tega diva dodali div z bootstrap classom "col-smoffset-2 col-sm-8 col-md-offset-3 col-sm-6", da smo definirali pozicijo. Znotraj smo
dodali še povezavo dogodka in target="_blank", ki odpre povezavo v novem oknu.
Izdelali smo še dva diva s classom content-item-date in content-item-name. V ta diva
smo napisali še datum in ime dogodka. V <div class="row content-items-container">
smo to ponovili še dvakrat, z različnim datumom in imenom dogodka.
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<div class="row content-items-container">
<div class="col-sm-offset-2 col-sm-8 col-md-offset-3 col-sm-6">
<a href="https://www.facebook.com/events/344616599365593/" target="_blank"
class="content-item">
<div class="content-item-date">25. 5. 2018</div>
<div class="content-item-name">Škisova tržnica</div>
</a>
</div>
<div class="col-sm-offset-2 col-sm-8 col-md-offset-3 col-sm-6">
<a href="https://www.facebook.com/events/1628467870544354/?__mref=mb"
target="_blank" class="content-item">
<div class="content-item-date">13. 7. 2018</div>
<div class="content-item-name">Pivo in cvetje</div>
</a>
</div>
<div class="col-sm-offset-2 col-sm-8 col-md-offset-3 col-sm-6">
<a href="https://www.facebook.com/events/291164334626792/" target="_blank"
class="content-item">
<div class="content-item-date">13. 9. 2018</div>
<div class="content-item-name">Žalska noč</div>
</a>
</div>
</div>

3.4.4 HTML-strani Zasedba
Sprva smo ponovili začetni postopek iz HTML-kode strani Koncerti.
Ustvarili smo div s classom row, v katerem je nova vsebina na tej strani. Znotraj smo
ustvarili div z bootstrap classom "col-sm-12" in znotraj tega div s classom "description",
v katerem je opis skupine. Na koncu smo dodali še dve fotografiji, in sicer za velike
zaslone <img class="hidden-xs visible-xl group-image" in mobile naprave <img
class="hidden-sm visible-xs group-image-mobile". Dodali smo še direktorij in ime
fotografije.
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="description">
Smo mlada glasbena skupina s Kozjanskega, ki nas odlično predstavi že njeno ime.
Raznolik žanrski repertoar ter pestra zasedba na odru ustvarita energijo, ki iz poslušalcev
izvabi pozibavanje v ritmu in glasbi, ki ˝groova˝. Poleg avtorskih skladb, izvajamo tudi
znane tuje skladbe, ki so prirejene in izvedene v svojevrstnem slogu, ki navdušuje staro in
mlado.
</div>
</div>
<img class="hidden-xs visible-xl group-image" src="./../assets/arsgroova2web.png">
<img class="hidden-sm visible-xs group-image-mobile" src="./../assets/arsgroova2web.png">
</div>
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3.4.5 HTML stran Trgovina
Tudi tukaj smo izhajali iz HTML kode strani Domov in odstranili smo vse, kar smo pri
straneh Koncerti in Zasedba.
Najprej smo ustvarili div s classom "row shop-items-container", v katerem je vsa nova
vsebina na tej strani. Nato smo ustvarili div z Bootstrap classom "col-sm-4 shop-itemcontainer". Znotraj tega smo dodali fotografijo in ustvarili povezavo z ArsGroova
elektronsko pošto in div s classom "shop-item-order". Tako smo naredili gumb Naroči.
<div class="row shop-items-container">
<div class="col-sm-4 shop-item-container">
<img class="shop-item-image" src="./../assets/shirt-1.png" />
<a href="mailto:info@arsgroova.com"><div class="shop-item-order">Naroči</div></a>
</div>
<div class="col-sm-4 shop-item-container">
<img class="shop-item-image" src="./../assets/shirt-2.png" />
<a href="mailto:info@arsgroova.com"><div class="shop-item-order">Naroči</div></a>
</div>
<div class="col-sm-4 shop-item-container">
<img class="shop-item-image" src="./../assets/shirt-3.png" />
<a href="mailto:info@arsgroova.com"><div class="shop-item-order">Naroči</div></a>
</div>
</div>

3.4.6 CSS spletnega mesta
Pri izdelavi CSS-kode za spletno mesto smo naredili enotno CSS-datoteko, ki se
nanaša na vse štiri HTML-datoteke. Poleg nje je še Bootstrap CSS-datoteka, ki smo
jo prenesli s spleta.
Najprej smo dodali font in ga omogočili na p, div in a elementih. Nato smo HTML dodali
margin in padding 0 in body dodal height in width 100 %. To smo naredili zato, da bo
vsebina na večini brskalnikov prikazana enotno.
@font-face {
font-family: 'GillSans';
src: url('./../assets/GillSans.ttf') format('truetype');
}
p, div, a {
font-family: 'GillSans', sans-serif
}
html {
margin: 0;
padding: 0;
}
body {
height: 100%;
width: 100%;
}
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Začeli smo oblikovati glavo. Definirali smo višino 200px in širino 100 %, da zapolni
celotno okno. Padding smo mu določili 20px zgoraj-spodaj in 0 levo-desno. Dodali smo
še barvo in pozicijo relative. Dodali smo logo velikosti 160px, margin zgoraj-spodaj 0
ter levo-desno auto in display block, da bo na sredini. Nato smo začeli z ikonami za
socialna omrežja. Definirali smo position: absolute, saj zaradi tega top 26px in right
26px ravnata na .header, saj je ta relative. Social i se nanaša na vsako ikono posebej,
katerim smo dodali belo bravo, margin: zgoraj-spodaj 0 in levo-desno 6px ter velikost
26px. Hover omogoči obarvanje ikon, ko se z miško premaknemo na ikone.
.header {
height: 200px;
width: 100%;
padding: 20px 0;
background-color: #8D9DD0;
position: relative;
}
.header-logo {
height: 160px;
width: 160px;
margin: 0 auto;
display: block;
}
.social {
position: absolute;
top: 26px;
right: 26px;
}
.social i {
color: white;
margin: 0 6px;
font-size: 20px;
}
.social i:hover {
color: #DDD;
}

Naredili smo ozadje fotografije s content-mainom, določili smo barvo #F5C4D5 in
pozicijo relative. Nato smo fotografiji Zasedbe za velike ekrane določili padding-top
60px, da nad sliko ne bo 60px ničesar, display: block, da je fotografija na sredini.
Določili smo ji še maksimalno velikost 450px, zaradi velikih zaslonov, margin: zgorajspodaj 0 in levo-desno auto, position: absolute in bottom, right, left: 0. Fotografiji
zasedbe za male ekrane smo določili maksimalno velikost 400px.
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content-main {
background-color: #F5C4D5;
position: relative;
}
.group-image-main {
padding-top: 60px;
display: block;
max-height: 450px;
margin: 0 auto;
position: absolute;
bottom: 0;
right: 0;
left: 0;
}
.group-image-mobile {
padding-top: 60px;
display: block;
max-height: 400px;
margin: 0 auto;
width: 100%;

Navigaciji smo dali margin-top: 20px, display: block, margin: 10px zgoraj, levo-desno
auto, spodaj 0px. Dodali smo max-width: 700px, da smo preprečili razteg. Marginbottom služi prikazu na mobilnih napravah, ko se navigacija prestavi ena pod drugo.
Nav-item služi za vsako navigacijo posebej. Vsaki smo dodali border: 3px bele barve,
padding: zgoraj-spodaj 4px, levo-desno 0px, margin: zgoraj-spodaj 10px, levo-desno
auto. Color: white in tex-decoration: none smo dodali important, da hover ne bi
spremenil barve. Dodali smo še text-transform: capitalize, display: block in font-size na
16px. Z .nav-item.active smo dosegli, da border izgine na tisti strani, na kateri se
nahajamo.
.nav {
margin-top: 20px;
display: block;
margin: 10px auto 0 auto;
max-width: 700px;
margin-bottom: 50px;
}
.nav-item {
border: 3px solid white;
padding: 4px 0;
margin: 10px auto;
color: white !important;
text-transform: capitalize;
text-align: center;
width: 100px;
text-decoration: none !important;
display: block;
font-size: 16px;
}
.nav-item.active {
margin-top: 13px;
border: none;
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.content-item se nanaša na prihajajoče koncerte. Dodali smo padding: zgoraj-spodaj
4px, levo-desno 0px, color: white in text-decoration: none na important, kot pri
prejšnjem primeru, text-align: center, display, da je na sredini, margin: zgoraj 0px,
desno auto, spodaj 20px, levo auto, background-color: #F5C4D5 in font-size: 16px.
Datumu smo določili float: left in padding: zgoraj-spodaj 10px, levo-desno 20px. Imenu
dogodka smo dali enak padding in text-align: right.
.content-item {
padding: 4px 0;
color: white !important;
text-align: center;
text-decoration: none !important;
display: block;
margin: 0 auto 20px auto;
background-color: #F5C4D5;
font-size: 16px;
}
.content-item-date {
float: left;
padding: 10px 20px;
}
.content-item-name {
padding: 10px 20px;
text-align: right;
}

Opis zasedbe smo dali max-width: 300px, obojestransko poravnavo (justify), margin:
0 auto in bele barve.
.description {
max-width: 300px;
text-align: justify;
margin: 0 auto;
color: white;
}

Video container smo dali margin: 60px 0, text-align: center in brez obrobe.
.videos-container {
margin: 60px 0;
}
.video-container {
text-align: center;
}
.video {
border: none;
}
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Tukaj smo urejali slike majic in gumb »Naroči«. .shop-item-container smo postavili na
center. Notranji fotografiji smo dali velikost 280px. Gumbu naroči smo dali rob širok
3px, barve #F6C3D5, padding: 4px od spodnjega roba slike majic, text-decoration:
none in color: #F6C3D5 !important, width: 75px, display: block, margin: 20px auto, da
je na sredini.
.shop-item-container {
text-align: center;
}
.shop-item-image {
height: 280px;
}
.shop-item-order {
border: 3px solid #F6C3D5;
padding: 4px 0;
color: #F6C3D5 !important;
text-align: center;
width: 75px;
text-decoration: none !important;
display: block;
margin: 20px auto;
}

Izdelali smo footer bele barve z text-align: center in padding: 20px. Footer span se
navezuje na kontakt, ki ima padding: zgoraj-spodaj 0 in levo-desno 10px ter barvo
#C9C8C8.
.footer {
background: white;
text-align: center;
padding: 20px;
}
.footer span {
padding: 0 10px;
color: #C9C8C8;
}

Ozadje smo ustvarili z z-index: -1, kar določa, da je vedno v ozadju. Position: fixed,
določa, da je fiksen in se ne premika pri drsenju po spletni strani navzdol. Top ima
150px, saj je zgoraj glava. Barvo ima linearni preliv barv #F6C3D5, #FEFCCD.
#background {
z-index: -1;
position: fixed;
top: 150px;
left:0;
right:0;
bottom:0;
background: linear-gradient(#F6C3D5, #FEFCCD);
}
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3.4.7 JavaScript na spletnem mestu
JavaScript nam je v spletnem mestu omogočila, da se ozadje začne pod glavo in je ob
drsenju celotne strani navzdol pripeto z glavo. Omogočila nam je tudi to, da so na
celotnem oknu sprva vidni le določeni elementi, ob drsenju strani navzdol pa se prikaže
še noga.
Celotna koda se izvede takoj, ko se naloži JavaScript koda v brskalniku. Pri pisanju
Javascript kode smo si pomagali z ogrodjem JQuery, ki olajša delovanje nad HTMLelementi. Dodali smo link Jquery v <head> HTML-kode.
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"
integrity="sha256-3edrmyuQ0w65f8gfBsqowzjJe2iM6n0nKciPUp8y+7E="
crossorigin="anonymous"></script>

Prva vrstica poišče element z id-jem background v HTML-strukturi, hkrati pa smo ta
element shranili v spremenljivko background. V drugi vrstici, nad elementom window,
ki predstavlja okno brskalnika, smo izvedli funkcijo scrollTop – ta v pikslih vrne razdaljo,
kolikšna je trenutna razdalja glede na položaj drsnika in vrha strani. Ponavadi je ta
razdalja na začetku 0, razen v primeru, ko stran znova naložimo in brskalnik ohrani
predhodno pozicijo drsnika. To razdaljo smo shranili v spremenljivko »scrollTop«.
Background je fiksen element, ki vseskozi stoji za vsemi elementi na strani. Ko je
Header strani viden, smo želeli background element skrčiti, da se razteguje pod njim
in do konca strani. Če je »scrollTop« manjši od 200px, element v spremenljivki
background skrčimo za 200px – »scrollPosition«, sicer se background raztegne čez
celotno stran. V naslednji vrstici smo nastavili poslušalca za spremembe v položaju
drsenja. Ko brskalnik zazna spremembo, bo takoj priklical funkcijo, ki smo jo podali kot
parameter funkcije »scroll«. Znotraj se nahajata enaki vrstici kot v prejšnjem delu.
<script>
var background = $('#background');
var scrollTop = $(window).scrollTop();
background.css("top", Math.max(0, 200 - scrollTop));
$(window).scroll(function (event) {
var scrollTop = $(window).scrollTop();
background.css("top", Math.max(0, 200 - scrollTop));
});
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Z naslednjimi vrsticami smo želeli doseči, da bo element z id-jem »content« ali
»content-main«, ki je v HTML-kodi strani Domov, vedno visok vsaj toliko, da bosta
skupaj z elementom Header, ki je vedno visok 200px, zavzela celotno stran. Tako smo
dosegli, da noga strani in še določeni drugi elementi ne bodo takoj vidni, ampak bo
potrebno do njih priti z drsenjem navzdol po strani. V prvi vrstici smo v spremenljivko
shranili višino elementa window, tako da smo nad elementom priklical funkcijo height,
ki vrne njegovo višino v pikslih. Nato smo v naslednji vrstici poiskali element, ki na sebi
nosi atribut “class” z vrednostjo “content” ali “content-main”, ki smo mu v naslednji
vrstici nastavili višino na windowHeight - 200 in tako pokrili celotno višino
brskalnikovega okna.
var windowHeight = $(window).height();
var content = $('.content-main');
content.css("min-height", windowHeight - 200);
</script>
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4
4.1

REZULTATI IN RAZPRAVA
Prenovljena celostna grafična podoba

Ustvarili smo novo celostno grafično podobo, ki se sklada z identiteto glasbene skupine
ArsGroova. Oblikovali smo logotip, ustvarili fotografije in spletno mesto.
4.1.1 Logotip
Izdelali smo primarni logotip (Slika 28), ki simbolizira skupino ArsGroova in glasbo, ki
jo izvajajo.

Slika 28: Primarni logotip
Ustvarili smo še štiri različice logotipa (Slika 29), ki se lahko uporabljajo. Različica
številka 1 je ustvarjena brez roza ozadja. Različica številka 2 je inverzna rešitev
primarnega logotipa brez inštrumentov v ozadju. Različica številka 3 je črno-bela
različica brez barvnega ozadja. Različica številka 4 je samostojen napis oz. tipografija
ArsGroova.

1.

2.

3.

4.

Slika 29: Različice logotipa
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4.1.2 Promocijski material
Izdelali smo tri promocijske majice za skupino ArsGroova (Slika 30). Vsaka majica
vsebuje drugo različico logotipa.

Slika 30: Majice ArsGroova
4.2

Spletno mesto

Izdelali smo spletno mesto, vključno z oblikovanjem (dizajnom) in front-end
razvijanjem.
4.2.1 Rezultati Front-end razvijanje spletnega mesta
S front-end razvijanjem smo ustvarili 4 spletne strani. Bootstrap nam je omogočil
odzivno oblikovanje – če je brskalnikovo okno oz. ekran manjši od 992px, se bo
prikazal dizajn za mobilne naprave. Navigacija izgubi bel rob, ko se nahajamo na
določeni spletni strani. Izjema je Domov, kjer ima celotna navigacija bele robove.
Slika 31 je prikaz spletne strani Domov na velikih in malih ekranih. Vedno, ko se stran
naloži, je slika pozicionirana na dno brskalnikovega okna oz. ekrana. Ko se
pomaknemo navzdol, se slika prav tako premakne – to omogoča JavaSrcipt. Slika 32
prikazuje dno spletne strani.
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Slika 31: Spletna stran Domov na velikem ekranu in na mobilni napravi 1.

Slika 32: Spletna stran Domov na velikem zaslonu in mobilni na mobilni napravi 2.
Spletna stran Koncerti (Slika 33) je narejena tako, da je ob naloženi strani noga
skrita. Ko se pomaknemo navzdol, se prikaže noga. Če kliknemo na roza
pravokotnik, kjer sta zapisana datum in ime koncerta, se nam v novem zavihku
brskalnika odpre uradna stran dogodka.
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Slika 33: Spletna stran Koncerti na velikem zaslonu in na mobilni napravi
Slika 34 prikazuje, kako vidimo spletno stran Zasedba na velikih ekranih in na mobilnih
napravah, (Slika 35), pa prikazuje dno strani.

Slika 34: Spletna stran Zasedba na velikem zaslonu in mobilni napravi 1.
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Slika 35: Spletna stran Zasedba na velikem zaslonu in na mobilni napravi 2.
Spletna stran Trgovina (Slika 36) ni narejena kot prava spletna trgovina, na kateri lahko
neposredno kupimo izdelke, temveč je navadna spletna stran. Tudi tukaj je enak
koncept kot pri spletni strani Zasedba – ko se pomaknemo navzdol, se nam prikaže
noga. Pod vsako sliko majice se nahaja gumb Naroči. Ko kliknemo na gumb, se na
računalniku ali mobilni napravi odpre aplikacija elektronske pošte z naslovom
ArsGroova.

Slika 36: Spletna stran Trgovina na velikem zaslonu in na mobilni napravi
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5

ZAKLJUČEK

Izdelali smo novo celostno grafično podobo in spletno mesto glasbene skupine
ArsGroova. Iz celotne prenovljene podobe je razvidno, za kakšno glasbeno skupino
gre. Z novo celostno grafično podobo smo ustvarili nov simbolni identitetni sistem
glasbene skupine ArsGroova, s katerim bo zasedba prepoznavnejša in atraktivna na
glasbenem trgu.
Na spletnem mestu uporabnik najde vse potrebne informacije o skupini, njihovih
prihajajočih koncertih, omogočen pa je tudi nakup njihovega promocijskega materiala.
Prenovljeno spletno mesto še ni postavljeno na splet, saj to omogoča back-end
razvijanje (development), ki s spletnim strežnikom postavi celotno spletno mesto.
Pri nastajanju diplomskega dela smo se ukvarjali z izpopolnjevanjem celostne grafične
podobe, z vektorsko grafiko, fotografijo, oblikovanjem in front-end razvijanjem
spletnega mesta. Menimo, da smo v diplomskem delu dosegli vse zastavljene cilje.
Med nastajanjem smo se srečali s kar nekaj težavami, ki smo jih na koncu uspešno
rešili, med reševanjem izzivov pa smo se obenem tudi veliko naučili.
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7

PRILOGA

Slika 37: Prikaz spletnega mesta na napravah
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