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IZVLEČEK
Košček v mozaiku vodilnih proizvajalcev kristalnih izdelkov v svetu predstavlja tudi
slovensko podjetje Steklarna Rogaška, ki že devetdeset let proizvaja visokokakovostne
izdelke iz svinčenega brušenega stekla in kristalina. V svojem devetdesetletnem obstoju
delovanja in ustvarjanja je podjetje doživelo vzpone in padce, s katerimi je utrdilo svojo
trdno voljo poslovanja in postalo še uspešnejše.
Porodila se je želja o oblikovanju brošure, ki bo vsebovala pregled ob 90. obletnici
Steklarne Rogaška.
V teoretičnem delu je predstavljeno podjetje Steklarna Rogaška in analiza logotipa.
Opisana je definicija brošure, analizirane so dosedanje tiskovine podjetja ter primerjane
s konkurenčnimi tiskovinami steklarskih podjetij Hrastnik in Vetropack. S pomočjo analiz
smo si pomagali pri oblikovanju in postavitvi brošure, se osredotočili na boljšo
preglednost in berljivost ter izločili možne nezaželene faktorje, ki so zamaševali kakovost
brošure. V eksperimentalnem delu je bilo s pomočjo anketirancev ugotovljeno, ali je bila
brošura ustrezna oblikovana. V rezultatih in razpravi so dobljeni rezultati prikazani in
utemeljeni.
Ključne besede: anketa, barve, brošura, oblikovanje, tipografija.
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ABSTRACT
Steklarna Rogaška represents a piece in the mosaic of the leading producers of crystal
products in the world. Rogaška, who has been producing top-quality brushed glass and
crystal products for some ninety years, has often experienced hikes and falls in her ninety
years of existence and creativity, with which she has repeatedly strengthened her firm
will and became even more successful.
This gave rise to the desire to create a brochure, which will include an overview of the
90th anniversary of Steklarna Rogaška.
In the theoretical part, we will give a few more words to the company Steklarna Rogaška
and analyze their logo. We will describe the definition of a brochure, and analyze their
past printed matter with competitive glassware companies Hrastnik and Vetropack.
Analyzes will help us in the design and layout of the brochure. This will make it easier for
us to focus on better transparency and readability, and eliminate possible undesirable
factors, which in turn hamper the quality of the brochure. In the experimental work, we
will find out with the help of the respondents that we have adequately designed the
brochure and presented and justified the results obtained in the results and discussion.
Key words: brochure, color, design, survey, typography.
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1

UVOD

Steklo, večtisočletni človekov spremljevalec, je ogromno prispevalo k razvoju kulture in
znanosti. Je material, ki v sebi združuje lepoto in trajnost dragega kamna, trdoto jekla in
betona ter prozornost vode, ki se je močno vpel v naša življenja in brez katerega bi bil svet
skorajda nemogoč. Edina njegova slaba lastnost je krhkost, ki je svojčas nekatere
spodbudila k mišljenju, da bodo v prihodnosti umetne snovi v celoti steklo izpodrinile iz
uporabe.
Zgodilo se je ravno nasprotno. Tehnologija proizvodnje stekla je napredovala v tolikšni
meri, da je njegovo lomljivost zelo zmanjšala, njegovo uporabnost pa razširila na še pred
nedavnim neslutena področja.
Gre za smeri, ki predstavljajo kristal v novi luči tako doma kot po svetu.
Kakovostno svinčeno steklo je plemenita materija. Za njegovo proizvodnjo so potrebne
izbrane surovine, specifično znanje, sodobna tehnologija in tradicija. Tega se v Steklarni
Rogaška dobro zavedajo, zato svojo izbrano kakovost predstavljajo širom sveta, kjer so
uveljavljeni kot vodilni proizvajalci kristalnih izdelkov.
Svojo zgodbo polno vzponov in padcev želijo danes po več kot devetdesetih letih obstoja
Steklarne Rogaška tudi zbrati in jo zapisati v posebno brošuro ob 90. obletnici Steklarne
Rogaška.
V teoretičnem delu diplomske naloge smo namenili več pozornosti podjetju, njegovemu
logotipu in opredelitvi definicije brošure. Analizirali smo tiskovine podjetja, primerjali
smo jih s tiskovinami konkurenčnih podjetij, ugotovitve pa smo upoštevali pri izdelavi
nove brošure. V eksperimentalnem delu smo s pomočjo ankete preverili kakovost in
funkcionalnost izdelane brošure. V rezultatih in razpravi smo opisali dobljene rezultate in
ugotovitve, ali je izdelana brošura pregledna, berljiva in zanimiva.
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1.1

NAMEN IN CILJI

Cilj diplomskega dela je bila priprava brošure ob 90. obletnici obstoja podjetja Steklarna
Rogaška, ki bo predstavljala življenjsko pot podjetja od leta 1927 do danes, pregled
njihovih produktov in razvoj podjetja.
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu smo opisali eno izmed
vodilnih podjetij v Sloveniji za proizvodnjo kristala, Steklarno Rogaška. Analizirali smo
obliko logotipa in izbiro barv, ter opisali značilnosti brošure. Analizirali smo dosedanje
tiskovine podjetja ter jih primerjali s tiskovinami iz konkurenčnih steklarskih podjetij.
Vso pridobljeno znanje smo uporabili pri oblikovanju bistvenega dela – brošure.
V eksperimentalnem delu smo preverjali berljivost, preglednost in estetiko
novooblikovane brošure ob 90. obletnici Steklarne Rogaška in predstavili rezultate anket.
Naš cilj je bil oblikovati čim bolj pregledno in privlačno brošuro ob 90. obletnici Steklarne
Rogaška.
Zastavljene hipoteze:
– logotip, nabor barv in tipografija smiselno predstavljajo steklarsko podjetje,
– brošura bo oblikovana po smernicah prejšnjih tiskovin podjetja,
– brošura bo vsebovala zadostno in pregledno količino slikovnega in tekstovnega
--------gradiva.
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2
2.1

TEORETIČNI DEL
STEKLARNA ROGAŠKA

Na območje Kozjanskega in Obsotelja je steklarstvo prišlo v začetku 18. stoletja. Prvi
steklarji so bili iz Nemčije in Češke, steklarne, imenovane »glažute«, pa so se pojavljale
predvsem na Pohorju, med Savinjo in Savo ter Savinjo in Sotlo. Bilo jih je okrog 20, večina
jih je obratovala le kratek čas. Ko so bili posekani gozdovi v bližnji okolici, so se steklarne
selile na nova področja. Na področju Obsotelja je bilo sedem steklarn, od teh se je ohranila
samo steklarna v Straži. Po razpoložljivih podatkih je steklarna v Straži začela z delom leta
1860, izdelovala je predvsem steklenice za mineralno vodo. Kasneje so kot kurivo za peči
začeli uporabljati premog in tako so nove steklarne nastajale v bližini premogovnikov.
Leta 1927 je bila zgrajena Steklarna Rogaška, v njej pa se je zaposlila večina steklarjev iz
Zagorja ob Savi. Steklarna Rogaška je leta 1956 zaposlovala že 600 delavcev, zgrajena je
bila topilniška hala za nove peči in nova brusilnica. Leta 1974 je bila odprta nova
brusilnica v Kozjem, leta 1982 so zgradili še dve brusilnici v Dalmaciji. Danes Steklarna
Rogaška zaposluje okoli 1000 delavcev. Proizvodni program obsega več kot 3000
različnih izdelkov iz gladkega in brušenega svinčenega stekla visoke kakovosti in
umetniške vrednosti. Več kot polovico proizvodnje izvozijo v tujino, predvsem v Ameriko,
Nemčijo, Japonsko, Italijo, Švico in Avstrijo (1).
2.1.1 Likovna analiza logotipa
Prvi stik med kupcem in blagovno znamko predstavlja simbol organizacije oziroma
logotip. Simbol organizacije je najosnovnejša stalnica celostne grafične podobe in glede
na ostale likovne elemente, ki so razporejeni po ozadju, vzbuja največ pozornosti (2). Zato
je zelo pomembno, kakšen bo prvi vtis in kakšne občutke nam logotip izžareva. Od tega je
odvisno tudi, ali bomo v današnji množični poplavi izdelkov na polici opazili ravno ta
izdelek ter ga posledično izbrali.
Logotip podjetja Steklarna Rogaška (slika 1) je sestavljen iz znakovnega in tipografskega
dela, zato ga štejemo med abstraktne simbole v kombinaciji s tipografskimi simboli (3).
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Slika 1: Logotip na črni podlagi (4).

Abstraktni simboli so zelo pogosti in je za njihovo razlikovanje, učenje in pomnjenje
potrebno veliko investicij v komuniciranje, posebno če gre za zapletene likovne strukture.
Prav ta izpraznjenost pomenov je hkrati tudi prednost abstraktnih simbolov (2).
Tipografski simbol je zelo racionalna oblika simbola organizacije. Ime organizacije ali
blagovne znamke se skozi značilno ali celo unikatno pisavo pojavi v funkciji simbola
organizacije ali blagovne znamke. Učenje in priklic takšnega simbola kot vidnejšega
dražljaja je enostavnejše, saj je grafični simbol hkrati tudi lingvistični dražljaj (2). Pri
tipografskem simbolu velja omeniti, da spada pisava v značilno dekorativno oziroma
akcidenčno pisavo, za katero so značilne črke posebnih oblik, na primer črtkane, črtane,
votle, okrašene, osenčene, podvojene ali še več krat pomnož ene poteze, š ablonizirane in
druge (5).
2.1.1.1 Likovne prvine logotipa
Logotip Steklarna Rogaška (slika 2) znotraj preprosto elegantne podobe skriva močno
zgodbo, ki se sklada s tradicijo kraja kot tudi s primarno dejavnostjo podjetja – kristalom.
Vsak likovni izdelek je skupek sestavljen iz več enot in delov, ki so razporejeni v končno
celoto – kompozicijo.
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Slika 2: Logotip na beli podlagi (4).

Logotip je lepo postavljena kompozicija neke osnove, ki je predstavljena kot tipografija z
medialno linijo, s katero zajemamo oziroma orisujemo obliko pegaza, ki je postavljena
nad napis (3).
Pri simbolu pegaza zaznamo dinamično ravnovesje, ki temelji na asimetriji, kjer se večja
količina na strani kril uravnoteži z manjšimi delom podkve na drugi strani. V tem primeru
je pozornost gledalca usmerjena iz prevladujočega dela v podrejeni del, kar je v nasprotju
s statičnim; tam je pogled gledalca usmerjen v središče dane kompozicije (3).
Pri logotipu Steklarne Rogaška, trikotniška ali piramidalna kompozicija ustvarja
hierarhijo in stopnjevanje prizora z vrha navzdol ali obratno (3). Sam vrh se zgodi v
pegazu, ki nas po desni diagonali popelje do stika likovnega elementa oziroma oblike
pegaza s tipografijo, ki predstavlja trk kopita v zemljo, s katere po legendi priteče voda, in
se zaključi oziroma odteče po končnici serifa velike črke A v neznano (3).
Barve povezujemo z lastnostmi materialov, ki nas obkrožajo, zato jih doživljamo
večplastno (6). Zlato bravo doživljamo kot zlato, črno na beli podlagi pa zaznavamo kot
srebro, ki prikazuje steklo s svojo nepopolno, a hkrati edinstveno obliko (7).
2.1.1.2 Barve logotipa
Avtor knjige Kako nastaja in deluje učinkovita, tržno usmerjena celostna grafična podoba
kot del simbolnega identitetnega sistema organizacij pravi: »Pomemben del vizualnega
nagovora znotraj celostne grafične podobe organizacije predstavljajo barve. Barva sama
po sebi, tako kot tudi v odnosu z drugimi barvami, pripomore k večji učljivosti,
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prepoznavnosti, razlikovalnosti, berljivosti in preferenčnosti simbolov in celostne
podobe.« (2)
Z barvami lahko posredujemo določene misli, ne da bi pri tem uporabljali pisavo ali govor.
Pogosto je mogoče napovedati tudi čustven odziv na posamezne barve ali barvne
kombinacije.
Pri sestavi logotipa Steklarne Rogaška predstavljata ključni pomen dve barvi: črna in
zlata.
Črna je barva skrivnosti in neznanega, barva zaščite. V psihologiji barv črna pomeni
zaščito pred zunanjim čustvenim stresom. Omogoča udobje, hkrati pa ščiti lastne občutke
in čustva, saj skriva šibke točke, negotovost in pomanjkanje samozavesti (8). Pomeni moč
in nadzor, disciplino, neodvisnost in močno voljo. Zaradi moči je črna barva zastrašujoča,
neprijazna in nedostopna. Izžareva avtoriteto in ustvarja strah v procesu.
Črna barva je mešanica vseh barv s pomanjkanjem svetlobe. Črna skriva, medtem ko bela
odkriva (8).
Zlata barva je barva uspeha, dosežkov in zmagoslavja. Barva bogastva in statusa.
Povezana je z blaginjo, razkošjem, kakovostjo, ugledom, prefinjenostjo, eleganco.
Psihološki učinek zlate barve: moč, modrost, razumevanje in izobilje (7). V smislu barv je
zlata barva radodarna, je sočutna in ljubeča. Je barva zmagovalca, samozavestna in
strastna. Obkroženost s preveč zlate barve lahko povzroči egoističnost, samozagledanost
in oportunističnost v prizadevanju za večjo moč in vpliv (7).
2.2

BROŠURA

2.2.1 Pomen brošure
Eden najzahtevnejših grafičnih izdelkov, ki ga večkrat enačimo s knjigo, je brošura. Lahko
jo uvrstimo med prodajna in promocijska gradiva. Mednje spadajo tudi različni grafični
izdelki, kot so monografije, katalogi, revije, prospekti in drugi grafični izdelki večjega
obsega (9).
Bistvena razlika med knjigo in brošuro je v velikosti platnice. V osnovi knjigo in brošuro
sestavljajo platnice in knjižni blok (8). Za knjižni blok velja, da je v obeh primerih lahko
izdelan iz enakih materialov in z enako tehnologijo. Kadar gre za obsežne brošure ali
6
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knjige, je knjižni blok lahko tudi šivan z nitjo in lepljen v hrbtu. Kljub vsemu je knjižni blok
za brošure izdelan nekoliko drugače kot za knjige (9). Za brošuro so značilne mehke, lahke
in enako velike platnice kot knjižni blok, zato imenujemo to vrsto vezave tudi mehka
vezava. Pri mehki vezavi zadostuje, da nalepimo platnice le na hrbet, pri knjigi pa na gazo
in pred list. Bistvena razlika je, da so platnice knjige izdelane iz lepenke in so posledično
tudi trde in toge (9). Platnice pri knjigi so nekoliko večje od knjižnega bloka. Za brošure je
značilna mehka vezava (platnice so upogljive), za knjige pa trdna vezava (izdelane iz
lepenke in so toge ter neupogljive). Tako so brošure narejene iz cenejših materialov in
nižje kakovosti, njihov namen pa ni trajno shranjevanje (9).
2.2.2 Vrste brošur glede na namen
Poznamo storitveno brošuro za skupino izdelkov in brošuro za posamezne storitve in
izdelke (10).
Storitvene brošure opisujejo cilje podjetja ali društva, njegove izdelke ali storitve. S tem
lahko podjetja opišejo in predstavijo svoje prednosti pred konkurenčnimi podjetji.
Brošure za skupine izdelkov lahko predstavljajo eno skupino ali en sam izdelek iz skupine.
Podjetje ima lahko različne brošure za eno skupino izdelkov. Brošure za posamezne
izdelke in storitve so osredotočene na določen izdelek ali namen. Tukaj se podjetje odloči,
kako bo poudarilo določeno vsebino ali izdelek (10).
Brošure lahko uvrstimo med promocijska in prodajna gradiva. Poznamo tematsko več
različnih brošur, vendar je vsem skupno:
–

naslov na prvi strani, ki povzema bistvene prednosti ponujene storitve ali izdelka,

–

dejstva in podatke, ki bralca napeljejo k pozitivni odločitvi (10).

2.2.3 Grafični elementi brošure
Ključnega pomena pri oblikovanju brošure je dobra izkoriščenost tako grafičnih kot
slogovnih prijemov, ki jih različne skupine ljudi prepoznajo in s katerimi izdelke ali
storitve približajo kupcem. Posebno pozornost daje različnim potrebam, ki se jim mora
prodajno gradivo prilagoditi (na primer širjenje informacij ter ugotavljanje in zbiranje
odzivov) (11).
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Med osnovne grafične elemente štejemo logotip, barve, pisave in slikovno gradivo. Ti
elementi so ključnega pomena pri skladnem oblikovanju, saj z njimi dosežemo enoten
videz pri različnih tiskovinah (11).
2.3

LIKOVNA ANALIZA TISKOVIN PODJETJA STEKLARNA ROGAŠKA

V poslovnem svetu je malo stvari zasnovanih tako, da delujejo samostojno. Gradnike
uspešno zasnovane identitete podjetja (logotip oglaševalske kampanje, posamezne
komplete in letna poročila) povezujejo skupni oblikovni elementi, ki omogočajo, da jih
prepoznamo kot celostno grafično podobo (10).
Skozi pregled različnih brošur, katalogov in plakatov podjetja Steklarna Rogaška smo
naleteli na izredno enotnost, shematičnost in ohranjanje enotne podobe.
Enotnost se kaže predvsem v vedno enaki postavitvi logotipa, ki je sredinsko poravnan ali
desno spodaj glede na tiskovino. Ohranja se strogo kvadratna oblika tiskovin, ki je vedno
dopolnjena s povezovalnim slogom fotografij in ustrezno razporeditvijo elementov.
Vedno je prisoten minimalizem, ki je dopolnjen s primarnimi in sekundarnimi barvami, s
katerimi povezujemo podobo blagovne znamke (10).
2.3.1 Tipografija
Pri tiskanih medijih je pomembno, da se uporablja pisava s serifi, saj je lažje berljiva, jasna
in deluje ostro. Linearna pisava deluje precej okorno in je težja za branje daljšega besedila.
Uporabljamo jo za naslove člankov ali besedil, saj pritegne pozornost bralca (12).
Berljivost (angl. readability) je zmožnost povezovanja črk v smiselne enote. Odvisna je od
razmika med besedami, vrsticami in robovi ter dolžino stavkov. Človeško oko med
branjem ne zaznava vsake črke posebej, vendar besedo oziroma dele besed kot celoto,
torej berljivost ni v celoti odvisna od oblikovanosti posameznih črk (13). Najbolj
pomembna faktorja, ki vplivata na berljivost, sta dolžina vrstice in razmik med njimi.
Merimo jo s hitrostjo branja in pomnjenjem krajšega ali daljšega besedila (14).
Čitljivost (angl. legibility) povezujemo z oblikovanjem črkovne vrste in njenega vpliva na
dojemaje besedila. Dosežemo jo z jasnostjo, prepoznavnostjo in nezamenjlivostjo črk ter
znakov (13). Za pomnjenje in razumevanje besedila moramo bralcu omogočiti nemoteno
branje brez večjih napotov pri razbiranju besedila. Torej je najbolj pomembno, da so znaki
razpoznavni eden od drugega. Največji vpliv na to imajo oblika pisave (vrsta in različica),
8
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velikost srednjega črkovnega pasu, prisotnost, oblika in velikost serifov ter velikost
pisave. Merimo jo s hitrostjo branja in pomnenjem krajšega ali daljšega besedila (14).
Za ustrezno čitljivost besedila v barvi je potrebno pri izboru pisave upoštevati obliko
pisave, velikost črk, izbor verzalk, krepkih, kurzivnih, razširjenih in zožanih črk, presledke
med črkami, besedami in vrsticami, dolžine vrstic, razpiranje besedila ter usklajevanje
pisav med seboj (15).
Med analizo tiskovin in pregleda CGP-ja podjetja Steklarna Rogaška smo zasledili, da
podjetje uporablja pisavo s serifi in linearno pisavo.
2.3.1.1 Pisava zapf elliptical
Primarna tipografija, ki jo podjetje Steklarna Rogaška uporablja pri naslovih in za tekoče
besedilo je zapf elliptical (slika 3). Pisava se uporablja v navadni, kurzivni in krepki
različici ter v kombinaciji krepko in kurzivno.
Pri analizi brošur, revij in letakov je pisava zapf elliptical zelo razgibana, privlačna in
berljiva. Večinoma se uporablja za naslove in krajša besedila.
Pisava spada med francoske renesančne pisave. Zanje velja, da so poteze črk mehkejše,
zgornji serifi so oblikovani bolj trikotno, spodnji serifi so krajši. Značilno za francoske
renesančne pisave je, da je prečna poteza pri minuskuli e ravna in nad sredino (os glavne
poteze se razlikuje pri vsaki). Verzalke so pogosto nižje kakor minuskule, ki segajo v
zgornji črkovni pas (14).

Slika 3: Pisava zapf elliptical (4).
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2.3.1.2 Pisava franklin gothic
Sekundarna pisava se uporablja za drobno besedilo in dokumente, ki niso promocijske
narave (najpogosteje v preglednicah, cenikih, predstavitvah). Pisavo franklin gothic (slika
4) uporabljamo v navadni, kurzivni in krepki različici ter v kombinaciji krepko in
kurzivno.
Pisava franklin gothic spada v sklop enodebelinskih pisav, črke nimajo serifov, prečna
poteza minuskule e je ravna in v sredini. Pisava je izredno čitljiva, saj se odraža kot močna
pisava (14).

Slika 4: Pisava franklin gothic (4).

2.3.2 Barve
Poznavanje namena, v katerem se bo končni izdelek uporabljal, je osnova za uspešno
uporabo barv v grafičnem oblikovanju. Kako bomo barvo zaznavali in kako vidna bo, je
odvisno od tega, ali se bo izdelek pojavljal na zaslonu ali v tiskanem mediju. Barve imajo
močan vpliv na vidnost, zato je treba njihovo uporabo temeljito premisliti. Do boljšega
izdelka pa nam pomagata kontrast in harmonija (10).
Najpogosteje se v tiskovinah uporabljata ravno primarni barvi črna in zlata (slika 5), ki
sta tudi osnovni barvi logotipa blagovne znamke Steklarna Rogaška. Barvi med seboj
delujeta harmonično, se skladata. V kombinaciji z belo barvo ima črna zelo dober kontrast,
ki je ključnega pomena za dobro berljivost (16).
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Slika 5: Primarne barve podjetja Steklarna Rogaška (4).

V nekaterih primeri se uporablja oranžna barva, ki velja za sekundarno barvo podjetja
(slika 6). Oranžno povezujemo z barvo ognja iz steklarskih peči, hkrati pa se barva
navezuje tudi na barvo logotipa podjetja Friskas, ki je v korporaciji s podjetjem Steklarna
Rogaška in je tudi njen večinski lastnik. Za oranžno barvo velja, da je izstopajoča barva,
kar pomeni da se približa gledalcu oziroma jo hitreje zaznamo. Pri oranžni barvi se lahko
pojavi tudi stimulativni kontrast, zato moramo biti pozorni, da izberemo pravilno barvo
ozadja (16).

Slika 6: Sekundarne barve podjetja Steklarna Rogaška (4).

Sočasni (simultani) kontrast vpliva na nas vsakič, ko opazujemo barve v naravi. Nastane,
ko barvi določimo ozadje. Isti barvni ton, ki ga postavimo na različna ozadja, se na videz
spremeni – po svetlosti, nasičenosti in kromi. Svetla barva na temni podlagi deluje bolj
svetlo, topli ton na hladni podlagi deluje še bolj toplo. Zato mora vsak likovni ustvarjalec
upoštevati vlogo podlage (ozadja) na barve, ki jih bo uporabil v svojem delu (17).
2.3.3 Mreža
Knjige, časopisi, revije kot tudi celostna grafična podoba so oblikovalsko težko izvedljive
brez vnaprej načrtovane tipografske mreže, s katero grafični oblikovalci v značilnih in
harmoničnih razmerjih vpenjajo like z vsemi njihovimi značilnostmi in praznine med
njimi. Tipografska mreža določa koordinate, po katerih se ravnajo značilnosti tipografske
podobe komunikacijskih sredstev (10).
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Po pregledu tiskovin smo ugotovili da se za oblikovanje uporablja princip klasične
pravokotne mreže. Pokončni pravokotnik razdeljen na šest stolpcev, ki imajo trinajst
enakih delov je izredno enostaven za uporabo in predstavlja ogromno možnosti. Večina
jih je razdeljenih na manjše dele z glavnim besedilom na vrhu in dodanimi podrednimi
elementi v kombinaciji z manjšimi fotografijami, okvirji in besedilom (18).

2.4

LIKOVNA ANALIZA TISKOVIN KONKURENČNIH PODJETIJ

Za primerjavo tiskovin smo izbrali dve konkurenčni steklarski podjetji Hrastnik in
Vetropack.
2.4.1 Primerjava razporeditve elementov v tiskovinah
Skozi pregled konkurenčnih tiskovin smo opazili, da je razporeditev elementov, tako pri
podjetju Hrastnik kot Vetropack, narejena po pravokotni mreži. Tukaj gre predvsem
omeniti, da se vsa tri podjetja držijo glavne niti postavitve, ki jo poskušajo obdržati pri
vseh tiskovinah, pa naj gre za reklamne revije, prospekte, brošure ali knjige.
Posledično se ta stroga urejenost oziroma razporeditev elementov odraža z boljšo
sporočilnostjo in preglednostjo, hkrati pa vzdržuje slog podjetja, ki ga vsako steklarsko
podjetje opremi s svojimi barvami, tipografijo in logotipom, ki jih najdemo v CGP-ju
podjetja.
2.4.2 Primerjava slik in podpisov
Slike so eden glavnih elementov pri oblikovanju tiskovin. Z njimi obogatimo tiskovino,
dvignemo sporočilnost in poudarimo želene informacije. Vseh teh načel se držita tako
konkurenčni steklarski podjetji kot tudi podjetje Steklarna Rogaška. Svoje tiskovine
obogatijo s fotografijami, saj tako lažje pritegnejo kupca, hkrati pa dajo tiskovini bolj
privlačen videz.
Na določeni točki lahko opazimo, da podjetja pretiravajo s slikovnim gradivom, pri tem pa
popolnoma pozabijo na podpise fotografij, ki so pri tiskovinah, kot so revije in brošure,
lahko pomembni.
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2.4.3 Primerjava poglavij in podpoglavij
Glede na tiskovni material, ki ga uporabljamo za analizo, smo pri monografiji podjetja
Vetropack naleteli na dober primer členjenja poglavij in podpoglavij. Za razliko od
prejšnje monografije podjetja Steklarna Rogaška, kjer je členjenje poglavij razdeljeno
samo na glavna poglavja. Členjenje na manjša poglavja bi preobširne članke naredilo bolj
pregledne, hkrati pa bi se izognili nesmiselnemu tvorjenju prelomov, ki povzročajo veliko
nejasnosti ter nepreglednosti, s tem pa se izgubi bistvo.
Pri oblikovanju brošure bomo osredotočeni na pravilno in smiselno členjenje poglavij ter
bomo tako zagotovili bolj pregledne članke in večjo berljivost. Seveda pa je vse odvisno
od količine besedila, ki bo podano za izdelavo brošure.
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

V sklopu izdelave smo se posluževali različnih materialov in metod.
3.1

MATERIALI

Potem ko smo s pomočjo različnih orodij (paket programske opreme Adobe) izdelali
grafične primere, smo primernost le-teh preverjali z anketo, ki smo jo ustvarili na
platformi za izdelavo spletnih anket EnKlikAnketa.
Orodja:
1. Spletni portal za izdelavo spletne ankete: EnKlikAnketa.
2. Programska oprema Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

3.2

METODE
1. Spletno anketiranje.
2. Oblikovanje grafičnih rešitev.

3.2.1 Anketni vprašalnik
V spletni anketi je sodelovalo 50 udeležencev, 11 moških in 39 žensk. Anketa je vsebovala
devet vpraš anj, od tega so štiri vprašanja vsebovala slikovna gradiva. S pomočjo ankete
smo želeli izvedeti, za katero obliko naslovnice bi se odločili uporabniki, kako bi ocenili
obliko brošure, postavitev slik, besedila in kazala ter kako bi ocenili berljivost besedila.
Celoten anketni vprašalnik je viden v Prilogi A (str. 27).
3.2.2 Programska oprema
Adobe programi so imeli ključno vlogo pri postavitvi in oblikovanju brošure. Začeli smo z
Adobe Illustratorjem, v katerem smo oblikovali naslovnico. Slike za tisk smo predhodno
pripravili v programu Adobe Photoshopu. Kot zadnjega smo uporabili program Adobe
Indesign, ki je namenjen grafični pripravi. Z njim smo izbrali ustrezen format, določili
mrežo, oblikovali brošuro, vstavili naslovnico, fotografije in besedilo.
Za izbiro Adobe programov smo se odločili, saj smo tekom študija z njimi nabrali največ
izkušenj.
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4

4.1

REZULTATI IN RAZPRAVA

ANKETNI VPRAŠALNIK

Pri analizi ankete smo izbrali tri starostne skupine. V te skupine smo želeli zajeti tako
potencialne kupce kot mlajšo populacijo z Naravoslovnotehniške fakultete, saj menimo,
da imajo zaradi procesa študija v grafičnem oblikovanju določene izkušnje in bodo na
vprašanja odgovorili objektivno. Anketirati smo želeli čim več žensk, saj po našem mnenju
te predstavljajo boljše potencialne kupce (razmerje med spoloma je vidno na sliki 5).

1. Spol

17 %

moški
ženske

83 %

Slika 7: Anketiranci glede na spol.

Med številom anketirancev je bilo v anketo vključenih 83 % žensk in 17 % moških. Pri
analizi nas je razlika med spoloma zanimala, saj imajo večjo kupno moč kristalnih izdelkov
Steklarna Rogaška predvsem ženske.
Na sliki 8 je vidno, da je polovica anketirancev starih med 23 in 43 let. S 26 % jim sledi
skupina anketirancev od 18 do 23 let. Anketiranci od 43 do 60 let so bili prisotni s 24 %
udeležbo.
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2. Starostna skupina

43–60 let

24 %

23–43 let

50 %

18–23 let

26 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Slika 8: Anketiranci glede na starost.

Izobrazba anketirancev prikazuje slika 9. 29 % jih ima diplomsko izobrazbo, s 26 % ji sledi
srednja splošna izobrazba, kot tretje uvrščena pa je višja izobrazba (15 %). 9 % za srednjo
poklicno in 9 % strokovno izobrazbo. Kot zadnji sta osnovna in podiplomska izobrazba,
vsaka s 6 %.

3. Stopnja izobrazbe
Podiplomska izobrazba (specializacija; magisterij;
doktorat)

6%

Diplomska izobrazba (visoka strokovna; univerzitetna)

29 %

Višja izobrazba (višja strokovna; višješolska;
višješolska specialistična)

15 %

Srednja splošna izobrazba

26 %

Srednja strokovna izobrazba

9%

Srednja poklicna izobrazba

9%

Osnovna izobrazba

6%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Slika 9: Izobrazba anketirancev.

Podatek o 97 % prepoznavnosti podjetja Steklarna Rogaška ne preseneti, saj ima podjetje
dolgo tradicijo in je vsesplošno poznano zaradi svoje prisotnosti na tržiščih širom sveta.
Ostali trije odstotki so rezultat mlajših anketirancev (slika 10).
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4. Ali poznate podjetje Steklarna Rogaška?

Sem že slišal

3%

Ne

0

Da

97 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Slika 10: Prepoznavnost podjetja Steklarna Rogaška.

Na vprašanje ali vedo, da knjigo največkrat enačimo z brošuro, je pritrdilno odgovorilo 41 %
anketirancev (slika 11).

5. Ali veste, da knjigo največkrat enačimo z brošuro?

41 %
59 %

Da

Ne

Slika 11: Vedenje o enačitvi brošure in knjige.

Pri šestem anketnem vprašanju, pod sliko 12, smo želeli izvedeti, katera naslovnica je po
mnenju anketirancev najbolj primerna. 43 % anketirancev je izbralo naslovnico pod
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številko 5. Majhna razlika se pojavi med naslovnico številka 4 (29 %) in 1 (26 %). Nista pa
zadovoljili s pričakovanji naslovnica 3 (9 %) in naslovnica 2 (3 %).

6. Katera naslovnica bi se vam zdela najbolj primerna?
5.

43 %

4.

29 %

3.

9%

2.

3%

1.

26 %
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Slika 12: Izbira najbolj primerne naslovnice.

63 % anketirancev je pod sliko 13 na vprašanje, kako jim je všeč postavitev strani
odgovorilo z zelo dobro. S tem lahko potrdimo, da smo zadovoljili večino. 30 %
anketirancem se je zdela postavitev strani v brošuri dobra, 7 % pa se je postavitev zdela
povprečna.
7. Kako vam je všeč postavitev strani, fotografij in besedila?
70%

63 %

60%

55 %

50%

45 %

45 %

38 %

40%
30%

30 %
17 %

20%
10%

7%

0%
stran

Zelo dobro

fotografija

Dobro

Povprečno

besedilo

Slabo

Zelo slabo

Slika 13: Mnenje o postavitvi strani, fotografij in besedila v brošuri.
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Nekaj odstotkov manj (55 %) je postavitev strani ocenila z zelo dobro, 45 % pa jih je
postavitev ocenila z dobro. Nižji od pričakovanih so podatki o postavitvi besedila. 45 %
anketirancev je postavitev ocenila z zelo dobro, 38 % anketirancev z dobro in 17 % s
povprečno (slika 14).
Slika 8 prikazuje, kako so anketiranci ocenili preglednost kazala. 64 % anketirancev je
izbralo zelo dobro, 24 % anketirancem se je postavitev zdela dobra, 9 % anketirancem se
je preglednost kazala zdela povprečna in 3 % slaba.

8. Kako se vam zdi preglednost kazala?
100%

9%

90%
80%

24 %

70%
60%
50%
40%
64 %

30%
20%
10%
0%

preglednost kazala
Zelo dobro

Dobro

Povprečno

Slabo

Zelo slabo

Slika 14: Mnenje o preglednosti kazala.

Berljivost pisave je bila ocenjena kot dobra s strani 57 % anketirancev, 29 % anketirancev
je menilo, da je berljivost pisave zelo dobra, 11 % jo je ocenilo za povprečno in 3 % za
slabo berljivo (slika 15).
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9. Kako se vam zdi berljivost pisave?

berljivost pisave

57 %

0%

10%

20%

Zelo dobro

30%
Dobro

29 %

40%

50%

Povprečno

60%
Slabo

70%

11 %

80%

90%

3%

100%

Zelo slabo

Slika 15: Mnenje o berljivosti pisave.

4.2

BROŠURA OB 90. OBLETNICI STEKLARNE ROGAŠKA

Steklarna Rogaška je svojo prvo monografijo delovanja objavila že leta 1978. V obdobju
štiridesetih let in menjavi lastnikov se je na tem področju ogromno spremenilo. Podjetje
se je znašlo v stečaju, izgubilo velik delež obstoječih strank in prebredlo gospodarsko
krizo. Zadnjih nekaj let si z novim lastnikom zaposleni upajo stremeti v boljšo prihodnost,
temu primerno pa si zaslužijo tudi posodobljeno in prenovljeno monografijo ob 90.
obletnici obstoja. Naš namen je bil oblikovati in izdelati brošuro (sliki 17, 18), ki bo
vsebovala dober pregled vsebin iz zgodovine, produktov in razvoja podjetja,
podkrepljenimi s slikovnim gradivom.

20

Anderlič Urša: Oblikovanje brošure ob 90. obletnici Steklarne Rogaška

Slika 17: Primer naslovne strani brošure (Lasten vir).

Slika 16: Primer notranje postavitve brošure (Lasten vir).
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5

5.1

ZAKLJUČKI

SPLETNI ANKETNI VPRAŠALNIK

Skoraj vsi anketiranci so poznali podjetje Steklarna Rogaška in manj kot polovica jih je
vedela, da lahko knjigo enačimo z brošuro. Na podlagi dobljenih odgovorov lahko
povzamemo, da je podjetje Steklarna Rogaška zelo dobro prepoznavno, na kar vpliva tako
tradicija kot logotip in sama kakovost izdelkov.
Na odgovor o vednosti enačenja knjige z brošuro je za ta odgovor vedela malo manj kot
polovica anketirancev, s tem smo dokazali da ljudje še poznajo tiskovine, njihov namen in
uporabo, neglede na stroko poklica.
Pri izbiri naslovnice je odločno zmagala črna verzija, ki jo lahko vidimo v prilogi A (str.
27). Tako smo se tudi s pomočjo ankete odločili za naslovnico, ki je najbolj prepričala
anketirance oziroma potrošnike. Pri postavitvi strani, fotografij in besedila smo po
mnenju anketirancev zadeli bistvo in pravilno razvili novo podobo brošure ob 90.
obletnici Steklarne Rogaška. Bolj osredotočeni bomo morali biti na postavitev in
preglednost kazala, ki ga bomo še naknadno dopolnili in razdelili na manjša podpoglavja.
Kar se tiče berljivost pisave, je bila že predhodno določena iz celostne grafične podobe.
Izboljšali jo bomo z večjim razmakom med vrsticami in manjšim številom znakov na
vrstico.
5.2

IZBOLJŠAVE Z NAROČNIKI

Pri končni anketi smo s pomočjo analize naredili manjše popravke na brošuri. Popravljeno
verzijo smo z rezultati analize predstavili naročniku.
Tudi njih je prepričala izbira naslovnice, ki pa so ji kasneje dodali le še nekaj dodatnih
informacij in zamenjali prvotno pisavo watchword regular demos, s pisavo zapf elliptical.
Po dodani vsebini smo razširili še kazalo in mu za večjo preglednost dodali še podpoglavja.
Na naročnikovo željo smo glede na razširjeno vsebino dodali še več slikovnega gradiva,
saj so posledično želeli ohraniti ravnovesje, za katerega so se odločili anketiranci.
Berljivost se je naročniku glede na izvedeno anketo zdela zadovoljiva, zato smo postavitev
besedila, razmik in velikost pisave obdržali.
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5.3

OBLIKOVANJE BROŠURE

Pri oblikovanju brošure je bil cilj izdelati estetsko, slikovno, pregledno in uporabno
tiskovino. Verjamemo, da smo s pomočjo analize konkurenčnih in lastnih tiskovin, ankete
in z naročnikovimi željami ustvarili kreativno zgodbo, ki čaka, da jo popeljemo v svet
realizacij, kjer bo ponosno predstavljala zgodbo o uspehu podjetja Steklarna Rogaška
(Priloga B, str. 31).
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7
7.1

PRILOGE
PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK

Pozdravljeni!
Sem Urša Anderlič, študentka 3. letnika na Naravoslovnotehniški fakulteti, smer Grafične
interaktivne komunikacije, Ljubljana. V svoji diplomski nalogi bi rada analizirala vaša
mnenja o izdelani brošuri, ki jo bomo izdali ob 90. obletnici Steklarna Rogaška.
Z izpolnitvijo anonimnega vprašalnika mi boste pripomogli pri realizaciji končnega
projekta.
Že vnaprej se vam lepo zahvaljujem!
1. Spol:
a) moški

b) ženski

2. Starostna skupina:
a) 18–23 let b) 23–43 let c) 43–60 let
3. Stopnja izobrazbe:
a) Osnovna izobrazba
b) Srednja poklicna izobrazba
c) Srednja strokovna izobrazba
d) Srednja splošna izobrazba
e) Višja izobrazba (višja strokovna; višješolska; višješolska specialistična)
f) Diplomska izobrazba (visoka strokovna; univerzitetna)
g) Podiplomska izobrazba (specializacija; magisterij; doktorat)
4. Ali poznate podjetje Steklarna Rogaška?
a) Da

b) Ne

5. Ali veste, da knjigo največkrat enačimo z brošuro?
a) Da

b) Ne
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6. Katera naslovnica, bi se vam zdela najbolj primerna za uporabo?

1.

2.

3.

4.

5.
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7. Kako vam je všeč postavitev
strani?
a) Zelo dobro
b) Dobro
c) Povprečno
d) Slabo
e) Zelo slabo

7. Kako vam je všeč postavitev
fotografij?
a) Zelo dobro
b) Dobro
c) Povprečno
d) Slabo
e) Zelo slabo

7. Kako vam je všeč postavitev
besedila?
a) Zelo dobro
b) Dobro
c) Povprečno
d) Slabo
e) Zelo slabo
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8. Kako se vam zdi preglednost
kazala?
a) Zelo dobro
b) Dobro
c) Povprečno
d) Slabo
e) Zelo slabo

9. Kako se vam zdi berljivost
besedila?
f) Zelo dobro
g) Dobro
h) Povprečno
i) Slabo
j) Zelo slabo

Hvala za sodelovanje!
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7.2

PRILOGA B: GRAFIČNE REŠITVE PRI POSTAVITVI BROŠURE

Predstavljeni so izseki strani iz oblikovane brošure.

Slika 18: Naslovnica brošure 90. let proizvodnje Steklarna Rogaška (Lasten vir).

Slika 19: Kazalo brošure 90. let proizvodnje Steklarna Rogaška (Lasten vir).
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Slika 20: Uvodna stran brošure 90. let proizvodnje Steklarna Rogaška (Lasten vir).

Slika 21: Primer postavitve brošure 1 (Lasten vir).
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Slika 22: Primer postavitve brošure 2 (Lasten vir).

Slika 23: Primer postavitve brošure 3 (Lasten vir).
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Slika 24: Primer postavitve brošure 4 (Lasten vir).

Slika 25: Primer postavitve brošure 5 (Lasten vir).

34

Anderlič Urša: Oblikovanje brošure ob 90. obletnici Steklarne Rogaška

Slika 26: Primer postavitve brošure 6 (Lasten vir).

Slika 27: Primer postavitve brošure 7 (Lasten vir).
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