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IZVLEČEK

V diplomskem delu je bila izdelana serija treh koledarjev: dvanajstlistni stenski
koledar, enolistni stenski koledar in ţepni koledar. V gospodinjstvih sta še vedno
najbolj pogosti navedeni dve obliki stenskega koledarja. Vsi so stilsko povezani, tema
pa so slovenski ljudski pregovori o vremenu. Za vsak mesec je bil izbran en
pregovor, ki ga spremlja vektorska grafika. Dvanajstlistni koledar ima poleg
dekorativne lastnosti še lastnost rokovnika, na koledarskem delu je namreč dovolj
prostora za uporabnikove zapiske. Označeni so vsi prazniki (tudi krščanski) in dela
prosti dnevi. Pri enolistnem koledarju so vključena godovna imena svetnikov in
svetnic. Ţepni koledar je obojestransko oblikovan, na eni strani je koledarski del v
obliki preglednic, drugo stran pa krasi ilustracija, ki predstavlja 4 letne čase in je
uporabljena tudi pri drugih dveh koledarjih.
Pred izdelavo koledarjev je bila narejena raziskava izraza »koledar«, njegove
zgodovine in sestave ter različnih vrst koledarjev. Vključen je tudi zapis o slovenskih
pregovorih ter o starih imenih mesecev. V poglavju o rezultatih je predstavljena
analiza ankete o uporabi koledarja. Ta je pokazala, da je tako pri mlajši kot tudi pri
starejši populaciji pomembno, da ima koledar dekorativno funkcijo in hkrati funkcijo
rokovnika. V tem delu je opisan tudi potek izdelave koledarjev od ideje do končnih
rešitev. Vsi koledarji so bili oblikovani v programih Adobe Illustrator in Adobe
Indesign. Na koncu je razprava o rešitvah, opis uporabljenih elementov (barve,
tipografija) in splošne oblike koledarjev.

Ključne besede: koledar, oblikovanje, pregovori o vremenu, slovensko ljudsko
izročilo, tematski koledar

III

ABSTRACT

A series of three calendars was designed in the context of the Diploma Thesis:
twelve sheet wall calendar, poster calendar and pocket calendar. These two types of
wall calendars are still be the most commonly found in Slovenian households. All
three calendars have the same thematic thread, i.e. Slovenian folk proverbs about
the weather. One proverb was selected for each month and is accompanied by a
vector graphic. In addition to its decorative function, the twelve sheet calendar has
planner features, i.e. it has enough space for user's notes. Both national and religious
(Roman Catholic) holidays are marked on this calendar. The poster calendar
contains all name days (names of Roman Catholic saints). The pocket calendar has
designs on both sides. One side represents the calendar part in the form of tables,
while the other is decorated with an illustration that represents the 4 seasons; the
same illustration was used for the other two calendars.
Before creating the calendars, a research on the term “calendar”, its history, structure
and types was conducted. We also included notes about Slovenian proverbs and
traditional names of months. The analysis of the questionnaire on calendar usage is
presented in the section on results. The results indicated that it is important to both
young and old population that a calendar has a decorative function, whilst it
simultaneously functions as a planner. The empirical part describes the process of
designing the calendars from their inception to the final solutions used. Each of the
three calendars was designed using Adobe Illustrator and Adobe Indesign. At the
end, a discussion on solutions, description of elements used (colours, typography)
and general forms of calendars can be found.

Keywords: calendar, design, Slovenian folk tradition, thematic calendar, weather
proverbs
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VIII

1 UVOD

Koledar je postal nepogrešljiv pripomoček v naših vsakdanjih ţivljenjih. Naj bo to tisti
na steni, v ţepu ali na pametnem telefonu, brez njega ne bi bilo več mogoče
spremljati poteka dni, tednov in let. V hitrem tempu ţivljenja nam pomaga, da si
zapomnimo rojstne dneve bliţnjih, kdaj imamo termin pri zdravniku in kdaj je praznik
ali dela prost dan, da lahko načrtujemo izlet. Skoraj vsak od nas ima v gospodinjstvu
več kot en koledar in namen je bil, da ustvarimo koledar, ki bi zdruţeval vsaj dva tipa
koledarjev. Zasnovali, oblikovali in izdelali smo dvanajstlistni stenski koledar, ki ima
hkrati dekorativno lastnost (npr. navadni stenski koledarji z raznimi turističnimi
fotografijami) in lastnost namiznega koledarja ali rokovnika – ima dodaten prostor za
zapiske in pripisovanje raznih obveznosti pri posameznem datumu. Poudarek je na
uporabnosti koledarja, kljub temu pa nismo zanemarili videza. Poleg tega smo
izdelali še oblikovno povezan enolistni stenski (poster) koledar z vključenimi
godovnimi imeni in ţepni koledar.
Cilj je bil izdelati čim bolj tradicionalen koledar, ki bi bil blizu tako mlajši kot tudi
starejši populaciji. V ta namen smo vključili stara imena mesecev, praznike (tudi
krščanske) in dela proste dni ter druge posebne datume. Rdeča nit oz. tema
koledarja so slovenski ljudski pregovori o vremenu.
V teoretičnem delu smo na kratko povzeli zgodovino koledarja in različne vrste
koledarjev ter opisali sestavo in lastnosti oblikovanja koledarjev. Dotaknili smo se tudi
teme o slovenskih ljudskih pregovorih in pomenu starih imen mesecev.
Izvedli smo anketo o uporabi koledarjev, katere rezultate smo podali v poglavju o
rezultatih in razpravi. V tem delu smo predstavili tudi rezultate eksperimentalnega
dela, kjer smo natančno opisali potek dela od ideje do končnih rešitev.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 DEFINICIJA KOLEDARJA

Koledar je sistematični pregled in razdelitev leta na dni, tedne in mesece. Pomaga
nam pri določanju datumov k pripadajočim dnem. Lahko vsebuje tudi prikaz
praznikov, luninih men in godovnih imen. Poleg njegove osnovne funkcije, štetja dni,
ga štejemo tudi kot dekorativni element interjerja. Koledar je periodični zbornik, ki je
velikokrat razširjen z literarno, poučno ali drugo vsebino. [1–3]

2.1.1 Koledarski sestavi

Koledarji v uporabi so Lunin, Sončev, lunisolarni, planetni in poljubni. V preglednici 1
so na kratko opisani temelji in podani primeri teh koledarjev. [3]
Preglednica 1: Koledarji v uporabi [3]

Koledar

Temelj

Primer

Lunin

gibanje Lune

muslimanski koledar

Sončev

spremembe letnih časov

perzijski koledar

lunisolarni

gibanje Lune in Sonca

judovski koledar

planetni

gibanje vidnih teles

teden

poljubni

ni usklajen z nobenim
gibanjem telesa na nebu

julijanski dan, uporabljajo
ga astronomi

2.2 ZGODOVINA KOLEDARJA

Koledar je človeštvu v pomoč ţe od pradavnine, ko je človek poskušal meriti čas, pri
tem pa je sledil naravi, ki je čas razdelila na dan in noč ter na letne čase.
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Beseda koledar izvira iz latinske besede »calare« in pomeni klicati. Rimljani so vsak
prvi dan meseca imenovali »calende«, dan, ko so morali prebivalci plačati davke.
Ljudje so ţeleli imeti boljši pregled nad dogajanjem v naravi in njihovem ţivljenju.
Vnaprej so hoteli napovedati čas setve, lova in lunine mene. Začeli so podrobneje
spremljati spremembe v naravi, si zapisovati in tako sestavljati prve koledarje. Danes
večina ljudi ţivi v rednem ritmu gregorijanskega koledarja s sedemdnevnim tednom.
Včasih te sreče niso imeli, saj so vrsto rodov razvijali in iskali ustrezen sistem za
merjenje časa. Z raznimi presenetljivimi in ustvarjalnimi načini so tako prišli do
določenih zaporedij, ki so jim to omogočala. [4–6]

2.2.1 Julijanski koledar

Julijanski koledar je dobil ime po Gaju Juliju Cezarju, temelji pa na tropskem –
Sončevem letu. V veljavo je stopil 45 let pr. n. š., temelji pa na dolţini tropskega leta
v tistem času. Leto je štelo 365 dni, imelo je 12 mesecev, prav tako kot danes. Kljub
temu, da je bil julijanski koledar za tiste čase najbolj natančen, so kasneje ugotovili,
da je vsako leto za 11 minut in 24 sekund predolgo. Zaradi te napake so morali
vsakih 128 let dodati še en cel dan. [7–9]

2.2.2 Gregorijanski koledar

Naslednik julijanskega koledarja je gregorijanski koledar, ki se imenuje tudi krščanski
koledar in je trenutno v uporabi skoraj po celem svetu. Koledar je imenovan po
Gregorju XIII. in je natančnejši od julijanskega. Do leta 1582 je julijanski koledar
prehitel solarno leto za celih deset dni, kar je povzročilo različne datume velike noči,
ki je ţe takrat veljala za največji krščanski praznik. Katoliško cerkev je ta napaka
zmotila, zato je papeţ Gregor XIII. zahteval študijo reforme koledarja, ki je prikazana
na sliki 1. S to nalogo so se ukvarjali najboljši znanstveniki, astronomi in učenjaki.
Kmalu jim je uspelo sestaviti koledar, ki je bil precej natančnejši od prejšnjega.
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Določili so, da je prestopno leto vsaka 4 leta, le da mora biti število leta deljivo s 400.
[7–9]

Slika 1: Reforma gregorijanskega koledarja [8]

2.3 VRSTE KOLEDARJEV

Poznamo več vrst koledarjev. Ti se razlikujejo glede na format, material, vrsto
pregleda, namen uporabe, vsebino ipd.
Glede na vrsto pregleda ločimo dnevne, tedenske, mesečne in letne, po namenu
uporabe pa stenske, ţepne, namizne in knjiţne. Zaradi razvoja medijev je potrebno
omeniti tudi elektronske oz. digitalne koledarje (na pametnih telefonih, računalnikih),
ki se vse bolj uporabljajo. [10, 11]

2.3.1 Stenski koledar

Stenski koledarji so koledarji večjih formatov (pokončnih ali leţečih) in različnih oblik.
Delimo jih na trgovsko-reklamne, namensko-reklamne, gospodarske in turistične.
Ločimo jih lahko tudi glede na vrsto stavljenja. Lahko je na enem listu predstavljenih
vseh 12 mesecev ali pa je na enem listu le en, dva ali trije meseci (prejšnji, tekoči in
naslednji). Primer enolistnega stenskega koledarja je gasilski koledar. [10]
4

Dvanajstlistni koledar je običajno natisnjen na trši premazan papir, dodana je tudi
naslovna stran, oporo pa mu daje karton, ki je nekoliko večji od formata koledarja. Na
vrhu je vezan s spiralo, ki omogoča tudi, da koledar obesimo. Poleg koledarskega
dela za vsak mesec navadno vsebuje tudi fotografijo ali grafiko, katere motiv naj bi
sovpadal z lastnostmi posameznega meseca. [10]
Vrsta stenskih koledarjev so tudi tridelni koledarji. Ti so sestavljeni iz srednjega dela,
ki prikazuje tekoči mesec, zgornjega dela, ki prikazuje prejšnji mesec, in spodnjega
dela, na katerem je prikazan prihajajoči mesec. Koledar vsebuje tudi »zanko«, ki sluţi
kot označevalnik posameznega dne. Ta koledar ima veliko vrednost v določenih
podjetjih in je edini, ki ga priznavajo in uporabljajo. Pomaga jim pri spremljanju in
usklajevanju delovnega procesa ter prihoda in odhoda blaga. Zaradi sodelovanja s
tujimi drţavami je pomembno tudi, da ima poleg slovenskih praznikov označene
praznike drugih drţav. Na sliki 2 je primer tridelnega stenskega koledarja. [10]

Slika 2: Tridelni stenski koledar [12]

K stenskim koledarjem lahko prištejemo tudi t. i. setveni koledar. Ta deluje kot
priročnik za ljubitelje vrtnih opravil, saj vsebuje podatke o primernem času za delo z
rastlinami za vsak dan posebej. Je temelj biodinamičnega kmetovanja, ki ohranja
ekološko ravnoteţje, plodnost tal in zdravje rastlin. [10, 13]
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2.3.2 Ţepni koledar

Ţepni koledarji so koledarji manjšega formata (55 × 85 mm), velikosti kreditne kartice
ali osebne izkaznice in s tem zelo praktični, ker jih lahko imamo vedno pri roki.
Tiskani so na enem listu oz. manjšem kartonu, ki je navadno premazan z zaščitno
folijo, da zagotavlja večjo trajnost in zaščito pred obrabo. Na eni strani je koledarski
del, ki je razporejen vodoravno ali navpično, na hrbtni strani pa potisk v obliki oglasa,
ilustracije, logotipa podjetja ali druge grafike. [10]

2.3.3 Namizni koledar

Namizni koledarji so koledarji, namenjeni beleţenju, zato jih poleg številčnega dela
spremlja tudi prazen prostor, namenjen pisanju. Pojavljajo se v formatih od A5 do A6
in na papirju, primernem za pisanje. Največkrat imamo na enem listu razporejen en
teden, kot kaţe slika 3, včasih tudi dva, le da sta v tem primeru ustrezno ločena. So
različnih oblik. Nekateri so vezani s spiralo ali lepilom in pritrjeni na kartonski
podstavek, drugi imajo set lističev, ki ga namestimo na plastično stojalo in ga lahko
ob koncu leta zamenjamo z novim za naslednje leto. [10]

Slika 3: Vrsta namiznega koledarja [14]
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2.3.4 Knjiţni koledar

V to vrsto koledarjev uvrščamo v brošure vezane koledarje, kot so koledar
Prešernove druţbe, Mohorjeve druţbe, druţinske pratike in podobno. Oblikovani so
kot knjige in revije, vsebujejo pa lunine in sončeve mene, podatke o letnih časih,
zgodovinske dneve in podobno. Knjiţni koledar imenujemo tudi rokovnik ali planer.
Je knjiţica navadno manjših velikosti, poleg koledarskega dela pa vsebuje tudi
prostor za zapiske. Ravno zato je večkrat uporabljen v poslovnih vodah, kot
beleţnica za vodenje delovnih dni, sestankov in podobno. Zaradi praktične oblike je
primeren za vsakodnevno prenašanje po opravkih. [10]

2.4 OBLIKOVANJE IN SESTAVA KOLEDARJA

Koledarsko leto danes sestavlja 12 mesecev, to je 52 tednov, 356 dni. V primeru
prestopnega leta, ki nastopi vsaka 4 leta, je dni 366. Dodaten dan predstavlja 29.
februar. Prestopna leta so uvedli, da bi se koledarsko leto ujemalo z letnimi časi.
Vsak mesec ima različno število dni, in sicer od 28 do 31. En teden sestavlja sedem
dni: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja. [3]
Večinoma vsebujejo koledarji označbe praznikov in dela prostih dni, tudi luninih men.
Nedelje in prazniki so navadno posebej označeni, in sicer s poudarjeno – krepko
pisavo in, če je koledar večbarven, še z drugo barvo. Pri nekaterih koledarjih so ob
dnevih pripisana še godovna imena rimskokatoliških svetnikov in svetnic. [10]
Zapis tedna običajno začnemo s ponedeljkom, zaradi premalo prostora pa dneve
pogosto pišemo le z začetnicami: pon, tor, sre, čet, pet, sob, ned. Dnevi so lahko
razporejeni vertikalno, horizontalno ali v krogu. [10]
Glede oblikovanja so najbolj zahtevni turistični ali gospodarski večlistni stenski
koledarji. Pri teh je koledarski del kombiniran z umetniško reprodukcijo slikarja,
fotografa ali grafika. Reprodukcija lahko predstavlja turistični motiv, industrijski
izdelek ali tihoţitje, priporočeno pa je, da ta izraţa lastnost posameznega meseca.
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Posamezen list običajno vsebuje navedbo tekočega leta (letnico) in ime meseca, ob
katerem je v nekaterih koledarjih zapisano še ljudsko ime. [10]

2.5 STARA SLOVENSKA IMENA MESECEV

Danes za poimenovanje mesecev uporabljamo latinska imena – januar, februar,
marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november, december.
Včasih so bili poimenovani z imeni, ki so bila povezana z dogajanjem v naravi in
letnimi časi, z opravili in značilnostmi določenega meseca ter praznovanji. S tem so
bili namreč naši predniki tesno povezani. Od slovanskih narodov pri domačih imenih
vztrajajo le še Hrvati, Poljaki in Čehi. Fran Miklošič je prvi opozoril na slovenska
imena mesecev. V svojem delu Die slavischen Monatsnamen (Slovanska imena
mesecev) iz leta 1867 je imena vsebinsko predstavil glede na nastanek oz. izvor.
Izvor imen je razdelil na šest sklopov, in sicer imena iz rastlinstva, ţivalstva, imena
po naravnih pojavih, po ponavljajočih se opravilih, po običajih in praznikih ter imena
glede na vrstni red. [15]
V preglednici 2 so predstavljena stara imena mesecev in njihov pomen.
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Preglednica 2: Stara imena mesecev in njihov pomen [1]

Novo (latinsko)
ime meseca

Staro slovensko
ime meseca

Pomen

januar

prosinec

prosi hrano – proso in dobro letino

februar

svečan

ponazarja sveče, ledene ali iz voska, za
obe vrsti je namreč primeren čas

marec

sušec

čas, ko je zemlja po dolgi zimi suha in se
začne pripravljati na pomladno rast

april

mali traven

govori o novem in mladem zelenju po
travnikih, njivah in gozdovih

maj

veliki traven

ponazarja začetek velike bujne
pomladne rasti

junij

roţnik

čas, ko začnejo polja in travniki dehteti
od cvetlic, roţ

julij

mali srpan

začetek košnje

avgust

veliki srpan

velika ţetev s srpom

september

kimavec

mesec, ko je večina sadja na drevju zrela
in začne »kimati« z vej

oktober

vinotok

v tem mesecu je grozdje zrelo, pričenjajo
se trgatve in vino teče v sode

november

listopad

narava se v tem času pripravlja na zimo
in listje začne odpadati z dreves

december

gruden

v zadnjem mesecu so kmetje opazili,
kako zemlja na poljih zaledeni v grude
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2.6 SLOVENSKI LJUDSKI PREGOVORI O VREMENU

S starimi imeni mesecev so povezani tudi slovenski ljudski pregovori. Bogata izročila
prednikov so še v 19. stoletju ţivela v kmečkih slojih evropskih narodov. Ljudske
pesmi, pravljice, šege in navade, narečne govorice, reki in pregovori – vse to je del
temeljev narodne kulture. Po njih so se ravnali mnogi pisatelji in pesniki, ko so
ustvarjali svoja dela. Kot je izjavil beograjski etnolog in profesor Veselin Čajkanović,
imajo slovenski pregovori veliko zgodovinsko in etnografsko vrednost. Med posebne
vrste pregovorov spadajo t. i. vremenski pregovori, ki so nastali na podlagi
opazovanja vremena. V mnogih so namreč opisana starinska in davno pozabljena
verovanja in navade.
Pregovori in reki so del zgodovine, njihova vsebina se namreč spreminja v odvisnosti
od načina ţivljenja naroda v določenem časovnem obdobju. Odkrivajo ţivljenjske
stile posameznih narodov ter opisujejo njihove značaje in duševno stanje. Večinoma
so se širili in ohranjali v obliki rim, da so si jih ljudje laţje zapomnili. [16, 17]
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3 EKSPERIMENTALNI DEL

V sklopu eksperimentalnega dela smo pripravili anketo o uporabi koledarjev ter
načrtovali in izdelali naslednjo serijo koledarjev: dvanajstlistni stenski koledar,
enolistni stenski koledar in ţepni koledar.

3.1 ANKETA

Izvedli smo anketo o koledarjih in njihovi uporabi. Zanimalo nas je predvsem, kaj je
ljudem različnih starostnih skupin pri koledarju najbolj pomembno. Ali je pomembno,
da je ta predvsem uporaben, ali je na prvem mestu njegova zunanja podoba.
Anketa je bila sestavljena iz krajših opisov vrst koledarjev, treh glavnih vprašanj in
enega podvprašanja. Vprašanja so bila: »Koliko koledarjev imate v gospodinjstvu?«,
»Katere koledarje imate v gospodinjstvu?«, »Kaj vam je pri koledarju bolj
pomembno?« in »Kako pogosto uporabljate koledar za označevanje posebnih
datumov?«. Anketiranci so se opredelili tudi glede spola, ki za našo raziskavo sicer
nima bistvenega pomena, in starosti.
Zastavili smo si hipotezo, da obstaja razlika med mlajšimi in starejšimi v tem, čemu
dajejo prednost pri izbiri koledarja.
Menimo, da mladi dandanes počnejo veliko različnih stvari, zato je ritem njihovega
ţivljenja precej razgiban. Večina si svoje obveznosti redno zapisuje in beleţi v
koledarje, beleţke in podobno. Beleţijo si aktivnosti v šoli, na fakulteti, datume
izpitov, raznih pregledov, sestanke, število delovnih dni v sluţbi ter tudi datume
zabav in rojstnih dni. Iz tega lahko sklepamo, da jim je pri koledarju pomembna
predvsem uporabnost – dodaten prostor ob posameznem datumu, kamor si lahko
zapisujejo in označujejo svoje opravke.
Osebe, ki s sluţbo ali šolo nimajo več skrbi, so preteţno upokojenci. Tudi ti še imajo
nekatere obveznosti, na primer servis avtomobila ali zdravniški pregled, vendar
menimo, da vseeno raje izberejo koledar z lepimi fotografijami in grafikami. Z
veseljem ga obesijo v kuhinjo, kjer postane eden izmed dekorativnih elementov.
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3.2 IDEJA

Ideja je bila oblikovati in izdelati koledar, ki bo blizu tako starejši kot tudi mlajši
starostni skupini. Glede na potrebe anketirancev, še posebej mlajših, smo se odločili,
da bo večina posamezne strani dvanajstlistnega koledarja predstavljala koledarski
del. Ta bo imel dovolj prostora za pisanje, kar pomeni, da bo poudarek na
uporabnosti koledarja. Da koledar ne bo tako tog in bo »prijazen« tudi starejši
populaciji, smo dodali vektorsko grafiko. Ker smo ţeleli, da ima koledar starinski
pridih, smo za rdečo nit koledarja izbrali slovenske ljudske pregovore o vremenu, ki
smo jih upodobili z ilustracijami. Vključili smo praznike in dela proste dni Republike
Slovenije, krščanske praznike (stalne in premakljive) in lunine mene.
Izdelali smo dvanajstlistni stenski, enolistni stenski in ţepni koledar.

3.3 POTEK DELA

Za dvanajstlistni stenski koledar smo določili format A3 (297 × 420 mm). Oblikovali
smo 13 strani – 12 mesecev in naslovnico, vse v programu Adobe Illustrator CS6. Za
vsak mesec smo izbrali pregovor, katerega pomen smo skušali kar se da slikovito
upodobiti najprej s skico (s svinčnikom na papir). Nato smo po njej oblikovali še
vektorsko sliko s pomočjo programa za risanje vektorskih grafik, Adobe Illustrator.
Primer skice je prikazan na sliki 4, vektorsko sliko pa kaţe slika 5.

Izbrani pregovori
̶

Januar: Če v januarju drevje od mraza poka, jeseni s sadjem preobloţeno
stoka.
̶

Februar: Kar svečana ozeleni, se rado posuši.
̶

Marec: Igrajo v sušcu se mušice, malega travna vzemi rokavice.
̶

April: Če se aprila vreme smeje, se bo kisalo kasneje.
̶

Maj: Če je majnika lepo, je dobro za kruh in seno.
̶

Junij: Do kresa suknjo oblači, po kresu jo pa s seboj vlači.
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̶

Julij: Je tega meseca presuho, ostane grozdje drobno.
̶

Avgust: Če se avgusta po gorah kadi, kupi si koţuh za zimske noči.
̶

September: Kadar prve dni kimavca grmi, bo dosti tepkovca, pšenice in rţi.
̶

Oktober: Vinotoka deţevanje, grudna vetrov divjanje.
̶

November: Ako na mrtvih dan deţuje, zamete zima pričakuje.
̶

December: Grudna mraz in sneg, ţita dosti vse povprek.

Slika 4: Skica za mesec maj

Slika 5: Končna ilustracija za mesec maj

Za ilustracijo smo namenili pribliţno 10 cm prostora na strani. Skoraj dve tretjini strani
predstavlja koledarski del. Na sliki 6 je prikaz koledarskega dela za mesec maj,
modre črte pa so programska ravnila. Dneve smo zapisali v 1,5 cm visoke pasice in
jih razvrstili v dva 12,5 cm široka bloka. Posamezen dan meseca smo predstavili z
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zaporedno številko v polkrepki različici pisave, velikosti 35 t. e., in številke poravnali
na desno naslonilo. Zapisali smo tudi ime dneva, in sicer s prvimi tremi črkami v
majuskulah in z 10 t. e. manjšo stopnjo pisave.
Praznike smo zapisali z minuskulami v stopnji 11 t. e. Zaporedna številka in ime
dneva zavzemata 3 cm celotne pasice, za prostor za pisanje tako ostaja dobrih 9 cm.
Lunine mene smo umestili v desni zgornji kot pasic. Pri oblikovanju so nam bila v
veliko pomoč programska ravnila in smerne črte.

Slika 6: Koledarski del meseca maja

Enolistni stenski koledar – poster smo v glavnem (koledarski del) oblikovali v
programu Adobe Indesign CS6, ilustracijo, ki ga krasi, pa smo ustvarili v Adobe
Illustrator-ju. Na formatu 300 × 420 mm smo razporedili 12 stolpcev, in sicer v dve
vrsti. V vsaki vrsti je 6 mesecev. Stolpci so veliki 35 × 136 mm in razdeljeni na 33
vrstic (celic). Meseci, ki imajo 31 dni tako zapolnijo vse vrstice, medtem ko ostane pri
drugih mesecih prazna ena vrstica, pri mesecu februarju pa tri. V skrajno zgornjo
celico smo zapisali sedanje, v skrajno spodnjo pa staro ime meseca. Na sliki 7 je
prikazana razporeditev prvih štirih mesecev. V vsaki vrstici posameznega meseca so
zapisani številka dneva, začetnica imena dneva v majuskuli in ime svetnika oz.
svetnice, ki na ta dan goduje. Številke so poravnane na desno naslonilo, medtem ko
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sta začetnica imena dneva in godovno ime poravnana na levo. Tako kot pri 12listnem koledarju smo tudi pri tem dodali lunine mene, in sicer na konec celice.

Slika 7: Prikaz januarja, februarja, marca in aprila na enolistnem koledarju

Ker zavzema koledarski del skoraj celotno površino formata, smo slikovni del
poenostavili, da koledar kot celota ne deluje preveč kompleksno. Ilustracijo smo po
oblikovanju v Adobe Illustrator-ju shranili v format PNG in jo uvozili v Adobe Indesign.
V programu Adobe Indesign je nastajal tudi ţepni koledar v velikosti 55 × 85 mm.
Oblikovali smo obe strani – koledarski del in hrbtno stran. Naredili smo 12 preglednic,
velikih 15 × 17 mm, in jih razporedili v mreţo – štiri vrstice, v vsaki vrstici so po 3
meseci. Vsaka preglednica ima 9 vrstic in 7 stolpcev. Primeri preglednic so na sliki 8,
ki prikazuje razporeditev prvih treh mesecev. Tako kot pri enolistnem koledarju smo
tudi pri ţepnem vključili obe imeni mesecev, sedanjega na vrh in starega na dno
posamezne preglednice. Pri tem koledarju smo se odločili za linearno pisavo, saj je
pri manjših stopnjah laţje berljiva. Iz istega razloga smo se odločili tudi za majuskule.
Dan je označen s prvo črko imena, ki je poravnana na desno naslonilo, prav tako tudi
številke dni.
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Slika 8: Prikaz januarja, februarja in marca na ţepnem koledarju

Ilustracijo, ki krasi naslovno stran dvanajstlistnega koledarja, smo uporabili tudi na
hrbtni strani ţepnega koledarja in na enolistnem stenskem koledarju. Namen tega je
bil, da so izdelani koledarji oblikovno čim bolj povezani. Je enostavna in vključuje
elemente, ki se ponavljajo pri posameznih mesecih, predstavlja pa značilnosti letnih
časov v zaporedju pomlad, poletje, jesen in zima. Slikovna upodobitev letnih časov je
prikazana na sliki 9.

Slika 9: Prikaz letnih časov

3.4 PRIPRAVA ZA TISK, TISK IN DODELAVA

Vse koledarje smo tudi natisnili, zato je bila potrebna priprava datoteke za tisk.
Koledarji so morali biti oblikovani v, za tisk namenjenem, CMYK barvnem prostoru.
Zaradi majhne naklade smo se odločili za digitalni tisk.
Vse koledarje smo shranili v format PDF, in sicer v različico X-1a, ki je najbolj
primerna za tisk, saj zagotavlja najmanjše število napak. Pri shranjevanju smo
vključili oznake za razrez (ang. crop marks).
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Ţe na začetku oblikovanja smo vključili dodatek za porezavo (ang. bleed) – 3 mm. S
tem si zagotovimo, da po tisku nimamo belih robov, če bi prišlo do zamika pri izvedbi
tiskovine. Ozadje koledarjev tako sega čez površino formata, do dodatka za
porezavo. Ilustraciji za enolistni in ţepni koledar, ki smo ju izvozili iz Adobe Illustratorja, smo shranili v ustrezno ločljivost 300 dpi, ob manjši ločljivosti bi lahko bila slika
zamegljena. Za tisk smo ustrezno pripravili tudi besedilo, in sicer s pretvorbo v
krivulje, da v tiskarni ne bi prišlo do napak.
Dvanajstlistni stenski koledar in ţepni koledar sta natisnjena na premazan papir
gramature 200 g/m2. Ţepni je za dodatno zaščito plastificiran še s sijajno folijo.
Dvanajstlistni stenski koledar je na vrhu spiralno vezan s kovinsko spiralo, ki
omogoča enostavno obračanje listov. Enolistni stenski koledar je natisnjen na karton
gramature 300 g/m2.
Dodelava je vključevala razrez koledarjev na ustrezne formate, plastificiranje
ţepnega koledarja in vezavo dvanajstlistnega koledarja.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1. REZULTATI IN ANALIZA ANKETE

V anketi je sodelovalo 160 naključno izbranih oseb. Izvedli smo jo s pomočjo spletne
strani www.1ka.si in z natisnjenimi izvodi za starejšo starostno skupino. V mlajši
starostni skupini (osebe stare od 15 do 50 let) je bilo največ anketirancev starih od 20
do 30 let, med starejšimi (osebe stare nad 50 let) pa so prevladovali anketiranci med
60. in 70. letom starosti (ljudje tik pred upokojitvijo in upokojenci). V mlajši starostni
skupini je bilo 120 anketirancev, saj je bila njim namenjena anketa objavljena na
spletu in tako bolj dostopna. Anketirancev iz starejše starostne skupine je bilo 40.
Števila in odstotne deleţe anketirancev glede na spol kaţe preglednica 3, v
preglednici 4 pa so predstavljena števila in odstotni deleţi anketirancev glede na
starost.

Preglednica 3: Števila in odstotni deleţi anketirancev glede na spol

Spol

Število

Odstotek

Ţenski

104

65,0 %

Moški

56

35,0 %

Skupaj

160

100 %

Preglednica 4: Števila in odstotni deleţi anketirancev glede na starost

Starost

Število

Odstotek

Od 15 do 50 let

120

75,0 %

Nad 50 let

40

25,0 %

Skupaj

160

100,0 %
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1. VPRAŠANJE: Koliko koledarjev imate v gospodinjstvu?

Slika 10: Število koledarjev v slovenskih gospodinjstvih pri mlajši in starejši populaciji

Na sliki 10 je prikazana grafična uprizoritev analize prvega vprašanja. Opazili smo,
da se glede na starost ne kaţejo večje razlike v zastopanosti odgovorov. Tako pri
mlajših kot tudi starejših prevladuje odgovor, da imajo v gospodinjstvu od 3 do 5
koledarjev. Kateri koledarji prevladujejo, kaţe analiza naslednjega vprašanja, ki je
grafično uprizorjena na sliki 11.

PODVPRAŠANJE: Katere koledarje imate v gospodinjstvu?

Slika 11: Vrste koledarjev v slovenskih gospodinjstvih pri mlajši in starejši populaciji
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Po pričakovanjih je v obeh starostnih skupinah še vedno najpogosteje uporabljen
dvanajstlistni stenski koledar, sledi pa mu enolistni stenski koledar. Največja razlika
med skupinama se pojavlja v pogostosti uporabe digitalnega in ţepnega koledarja.
Za odgovor »digitalni koledar« se je odločilo 17 % več mladih, medtem ko je ţepni
koledar v primerjavi z mladimi izbralo 11 % več starejših. Pri drugih odgovorih ni
večjih razlik.

2. VPRAŠANJE: Kaj vam je pri koledarju bolj pomembno?

Slika 12: Pomembne lastnosti koledarja pri mlajši in starejši populaciji

Iz slike 12, ki kaţe grafično uprizoritev analize vprašanja o pomembnih lastnostih
koledarja, je razvidno, da so odgovori pri obeh starostnih skupinah zelo podobni in da
večjih razlik ni. Zastavljena hipoteza, da obstaja razlika med mlajšimi in starejšimi v
preferiranju določene lastnosti koledarja, se tako ovrţe. Tako pri mlajši kot tudi pri
starejši skupini se je izkazalo, da so pri koledarju pomembni tako videz kot tudi
jasnost in uporabnost.
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3. VPRAŠANJE: Kako pogosto uporabljate koledar za označevanje posebnih
datumov?

Slika 13: Pogostost uporabe koledarja pri mlajši in starejši populaciji

Glede pogostosti uporabe koledarja se odgovori med starostnima skupinama
razlikujejo. To je razvidno iz slike 13, ki ponazarja grafično uprizoritev analize tega
vprašanja. Več kot polovica mlajše starostne skupine si redno zapisuje in označuje
vse pomembne datume, medtem ko je pri starejši starostni skupini ta odgovor izbralo
manj kot 30 % anketiranih. Po odgovorih sodeč, si označijo le tiste stvari, na katere
res ne smejo pozabiti. Po pričakovanjih je koledar kot dekorativni element še vedno
pogostejši pri starejši kot pri mlajši populaciji.

4.2 ANALIZA KONČNIH IZDELKOV

Na sliki 14 je prikazan primer končne strani dvanajstlistnega koledarja. Večina strani
predstavlja koledarski del, dnevi so razvrščeni v dva bloka in v pasice, kjer je dovolj
prostora za pisanje. Vsaka stran vsebuje ime meseca, vključno s starim imenom,
pregovor, ki ga spremlja ilustracija, ter koledarski del, v katerem so označeni vsi
posebni datumi in prazniki. Ime meseca je zapisano v akcidenčni – dekorativni pisavi
miama nueva medium, primerni za prosto uporabo (ang. no copy rights font). Ta je
podobna rokopisu, ki še bolj poudari starinski videz in s svojo mehkobo sovpada z
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neţnimi barvnimi toni. V tej pisavi je zapisan tudi pregovor. Pri koledarskem delu smo
uporabili pisavo minion pro.

Slika 14: Končna podoba strani za mesec maj

Enolistni stenski koledar (poster), ki je prikazan na sliki 15, je sestavljen iz dvanajstih
stolpcev, naslova in ilustracije. Ima podobne oblikovne lastnosti kot dvanajstlistni
koledar. Naslov »Koledar 2019« je zapisan s pisavo, ki je bila uporabljena pri
omenjenem koledarju za zapis mesecev (miama nueva medium), koledarski del pa je
v pisavi minion pro.
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Slika 15: Končna podoba enolistnega stenskega koledarja

Ţepni koledar je obojestransko oblikovan. Na sliki 16 sta prikazani podoba hrbtne
strani in stran s koledarskim delom. Koledarski del vsebuje izključno preglednice, s
katerimi so predstavljeni meseci. Na hrbtnem delu je ilustracija, ki je bila uporabljena
pri enolistnem koledarju in naslovni strani dvanajstlistnega koledarja, in naslov, ki je v
23

tem primeru le letnica prihajajočega leta. Ta je zapisana v isti pisavi kot naslov pri
enolistnem koledarju (miama nueva medium). Za koledarski del smo tokrat uporabili
linearno pisavo gill sans MT v velikosti 5 t. e. Linearne pisave zapisane v majuskulah
so namreč pri manjših velikostih bolj čitljive.

Slika 16: Končna podoba ţepnega koledarja

Ţeleli smo, da bi bili koledarji stilsko povezani, zato so vsi obarvani v podobnih
barvnih kombinacijah. Prazniki in nedelje so zapisani z rdečo barvo. Vsi vključujejo
tudi obe vrsti imen mesecev, ki so pri enolistnem in ţepnem koledarju zapisana v
majuskulah in v rdeči barvi. Povezovalna prvina so ilustracije, ki se pojavljajo na vseh
treh koledarjih. Skupni so tudi ponavljajoči se elementi, in sicer črte v stilu pik oz.
pack.
Ozadja vseh koledarjev so v svetlo rumeni barvi, ki spominja na star porumenel
papir. S tem smo ţeleli doseči pristnost preteklih časov, iz katerih izvirajo tudi
pregovori, ki smo jih uporabili pri izdelavi enega izmed izdelkov. Ozadje je, v
primerjavi z ostalimi elementi, najsvetlejše. Tako smo dosegli dobro vidnost vseh
elementov in kontrast med njimi.
Pasice pri koledarskem delu dvanajstlistnega stenskega koledarja so v dveh različnih
odtenkih rumene. Barvi se izmenjujeta in tako ločujeta posamezne dni med seboj.
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V enakih barvah so obarvani tudi stolpci, ki predstavljajo mesece, pri enolistnem
koledarju in preglednice pri ţepnem koledarju. Ilustracija, ki ponazarja pregovor za
vsak mesec, je postavljena na bel pravokotnik, ki jo ločuje od preostale strani. Za
ilustracije smo uporabljali barve, ki bi najbolje predstavljale lastnosti in elemente, ki
jih opisuje pregovor. Tople barve smo tako uporabili za ponazoritev sonca, ognja,
ţita, sadja, rokavic, v hladnih barvah pa smo upodobili deţ, sneg, gore, veter, strele
ipd.
Pri ilustraciji, ki ponazarja letne čase, smo z barvami nakazali njihove vremenske
lastnosti. Za pomlad in poletje smo uporabili več barv, saj sta toplejša letna časa in
letna časa, v katerih je narava bolj barvita. Jesen in zima pa sta ponazorjena z manj
in z bolj umirjenimi barvami, saj sta hladnejša letna časa.
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5 ZAKLJUČEK

Skozi izdelavo diplomskega dela smo se seznanili z zgodovino koledarja in njegovim
sestavom. Zaradi tematike dela smo podrobneje raziskali še vrste koledarjev, ki se
med sabo razlikujejo glede na namen in oblikovne lastnosti.
Izhajajoč iz rezultatov ankete o uporabi koledarjev smo oblikovali dvanajstlistni
stenski koledar, ki zdruţuje lastnosti dveh vrst koledarjev. Ţeleli smo, da je koledar
privlačen za starejšo kot tudi mlajšo populacijo. Obema starostnima skupinama je
namreč pomembno, da ima koledar dekorativno lastnost. To imajo stenski koledarji,
ki so običajno opremljeni z različnimi fotografijami ali ilustracijami. Druga je lastnost
rokovnika ali lastnost namiznega koledarja. Takšni koledarji omogočajo uporabnikom
beleţenje njihovih dejavnosti, zaradi česar imajo tudi več prostora za pisanje.
Med končnimi izdelki sta tudi enolistni stenski koledar in ţepni koledar. Vsem trem
sta skupni oblikovna podoba in osrednja tema – slovenski ljudski pregovori o
vremenu, zato je nekaj teoretičnega dela namenjenega tudi temu.
Za izdelavo koledarja je treba poznati njegove splošne lastnosti – število dni v
posameznih mesecih, praznike in podobno, ter oblikovne lastnosti koledarja. Dobro
je, da znamo uporabljati tudi različne programe za oblikovanje, kot so Adobe
Illustrator, Adobe InDesign in Adobe Photoshop.
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7 PRILOGE
PRILOGA A: ANKETA
ANKETA – KOLEDARJI

Sem študentka 3. letnika Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. V okviru diplomske
naloge izvajam anketo o koledarjih in njihovi uporabi. Vaši odgovori mi bodo v veliko
pomoč pri izdelavi zaključnega dela. Hvala ţe v naprej.

► KOLEDARJI (pomoč pri razumevanju pojmov): namizni (po navadi na podstavku),
stenski dvanajstlistni (vsak mesec na svojem listu), stenski enolistni (npr. gasilski), ţepni
(manjših dimenzij), rokovnik (v obliki knjiţice), digitalni (na računalniku, pametnem
mobilnem telefonu), setveni (prikaz podatkov o primernem času za delo s posameznimi
rastlinami)

1. Koliko koledarjev imate v gospodinjstvu?
a) 1

b) 2

c) od 3 do 5

d) več kot 5

1a. Katere koledarje imate v gospodinjstvu? (možnih več odgovorov)
a) namizni
d) ţepni

b) dvanajstlistni stenski
e) rokovnik

c) enolistni stenski
f) digitalni

g) setveni

2. Kaj vam je pri koledarju bolj pomembno? (možnih več odgovorov)
a) videz
b) uporabnost – prostor za označevanje, pisanje
c) jasnost – označeni prazniki in drugi posebni datumi
d) vse od naštetega

3. Kako pogosto uporabljate koledar za označevanje posebnih datumov?
a) redno si zapisujem in označujem pomembne datume (rojstni dnevi, sestanki,
pregledi pri zdravniku …)
b) le tu in tam si kaj zapišem – označim
c) pomaga mi le pri spremljanju dni in poteku leta
d) koledarja ne uporabljam pogosto in ga imam zgolj za okras oz. dekorativni
element v gospodinjstvu
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PRILOGA B: DVANAJSTLISTNI STENSKI KOLEDAR
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PRILOGA C: ENOLISTNI STENSKI KOLEDAR
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PRILOGA D: ŽEPNI KOLEDAR
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