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IZVLEČEK
Cilj diplomskega dela je bil oblikovati predstavitveno brošuro, ki je namenjena
lastnikom malih živali, bolj natančno lastnikom psov in mačk. Brošura na zanimiv in
pregleden način podaja koristne informacije o odgovornem lastništvu in ravnanju z
malo živaljo.
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in eksperimentalnega dela. V
teoretičnem delu smo raziskovali brošure, navedli namene in vrste brošur ter preučili
vrste vezav. Omenili smo, kako se lotiti oblikovanja brošure in katere so najbolj
pogoste digitalne tehnike tiska. Razložimo tudi, kaj sploh je namizno založništvo in
kateri programi se za to delo uporabljajo, pri čemer se osredotočimo na program
QuarkXPress. Na koncu sklopa raziščemo še veterinarske brošure, podobne naši,
in delovanje projekta Po kreativni poti do praktičnega znanja.
V eksperimentalnem delu najprej navedemo metode in materiale, ki smo jih pri
oblikovanju uporabljali, ter opišemo, kako je oblikovanje brošure potekalo. Začnemo
z izbiro osnovnih nastavitev dokumenta v programu. Nadaljnje se natančneje
posvetimo oblikovanju naslovnice, vzorčnih strani, uporabljeni barvni paleti,
tipografiji ter slikovnem gradivu, uporabljenem v oblikovanju. Razprava se konča z
obdelavo možnih popravkov.
Rezultat dela je predstavitvena brošura z naslovom Zdrav kot pes in mačka, ki je na
voljo v fizični tiskani obliki pri izbranih veterinarjih oz. v digitalni obliki na spletnih
straneh živalskih ordinacij in veterinarske fakultete.
Ključne besede: oblikovanje, brošura, QuarkXPress, namizno založništvo,
prelom strani
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ABSTRACT
The purpose of our diploma thesis was to create a presentation brochure which is
intended for owners of small animals, more precisely to owners of dogs and cats.
The brochure provides us in an interesting and transparent way useful information
about responsible ownership and handling animals.
The diploma work consists of theoretical and experimental work. In the theoretical
part we studied brochures, stated the purposes and types of brochures, and what
kind of binding exist for them. We mentioned how to start designing a brochure and
which are the most widely used digital printing techniques on the market. We explain
what exactly desktop publishing is and which programs are used for this work, with
focus on the program QuarkXPress. At the end of the series, we also examine
veterinary brochures similar to ours and how the project Creative path to practical
knowledge works.
In the experimental part, we first describe the methods and materials which we used
while designing. Then we describe how the brochure was designed step by step.
We begin by choosing the basic settings of the document in the program. Later we
focus on the design of the cover page, the sample pages, used color palettes,
typography and image material used in design. Discussion is finished with
processing the possible fixes.
The result of the work is a presentation brochure entitled Healthy as a Dog and Cat,
which is available in physical printed form at selected veterinarians or in digital form
on the web pages of animal clinics and veterinary faculty.
Key Words: design, brochure, QuarkXPress, desktop publishing, page brake
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1 UVOD
Danes ima že skoraj vsako tretje slovensko gospodinjstvo doma psa, mačko ali
drugo domačo žival. Tako za nove, kot tudi za izkušene lastnike štirinožnih
ljubljenčkov skrb ni vedno lahka, saj se lahko soočajo s kar nekaj problemi, ki
prinašajo odgovorne odločitve. Namen mojega diplomskega dela je lastnikom psov
in mačk podati koristne informacije o lastništvu v tiskani obliki, in sicer na čim bolj
pregleden način. Skupaj s skupino veterinark smo želeli ustvariti obsežnejši
priročnik z naslovom Zdrav kot pes in mačka, v katerem so zbrane vse informacije
o odgovornem ravnanju z omenjenima vrstama živali.
Vemo, da je dandanes na trgu prisotnih mnogo takšnih in drugačnih brošur,
priročnikov, letakov in drugih publikacij, ki nam želijo podati različne informacije. V
diplomskem delu smo se osredotočili na brošure, katerih ciljni bralci so lastniki malih
živali, bolj natančno lastniki psov in mačk.
Po teoretičnem raziskovanju vrst brošur, različnih vezav in najpogosteje
uporabljenih digitalnih tiskov smo se lotili primerjave med že obstoječimi
veterinarskimi brošurami ter podali nekaj informacij o projektu Po kreativni poti do
praktičnega znanja. V eksperimentalnem delu smo se posvetili ciljnemu produktu,
ki je ustrezno oblikovana fizična brošura, v kateri so zbrane vse informacije od
posvojitve ljubljenca naprej. V delu zajemamo potek od skice do končnega
digitalnega dokumenta. Rezultat diplomskega dela je predstavitvena brošura z
naslovom Zdrav kot pes in mačka, ki je na voljo v fizični, tj. tiskani obliki, pri izbranih
veterinarjih oz. v digitalni obliki na spletnih straneh živalskih ordinacij in veterinarske
fakultete.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

BROŠURA

Brošura je neperiodična, javnosti dostopna tiskana publikacija (1). Brošura pravimo
tudi priročniku oz. publikaciji, ki na pregleden način poda podatke, napotke in
navodila o določeni tematiki (2).

2.1.1 Vrste brošure
Poznamo več vrst brošur: storitveno brošuro, brošuro za skupino izdelkov, brošuro
za posamezne izdelke, prodajne oziroma oglaševalske in druge (3). Brošure se med
seboj ločijo tudi po velikosti in številu uporabljenih barv. Oblikujemo lahko poljubne
velikosti in uporabljamo poljubno število barv.
Brošure se poleg različnih velikosti in uredniških pristopov razlikujejo še po stopnji
poglobljenosti in obsežnosti informacij:
-

napovedne brošure so namenjene kupcem, ki so še v obdobju odločanja,

-

vsepovedne brošure so namenjene resnim kupcem in

-

brošure, ki so namenjene ustvarjanju vtisa; to so tiste, pri katerih je
poudarek na kakovostnem oblikovanju in izdelavi (3).

Ko oblikujemo večstransko brošuro, na začetek vstavimo tudi kazalo, saj tako
razdelimo poglavja in olajšamo iskanje želene tematike. Za lažje prepoznavanje
lahko uporabimo barve in simbole (3).

2.1.2 Vrste vezave brošure
Brošure in knjige so najzahtevnejši grafični izdelki, sestavljene so iz knjižnega bloka
in platnic. Brošura se od knjige loči v več vidikih; najbolj opazna razlika je v izgledu
knjižnega bloka. Platnice brošure so mehke in upogljive, predvsem pa lahke, zato
imenujemo to vrsto vezave tudi mehka vezava (4).
Od načina pritrditve platnic na knjižni blok je odvisna tudi kvaliteta odpiranja brošur
in knjig (4).
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Najboljše odpiranje zagotavlja:
-

blok, šivan z nitjo skozi hrbet in ob njem,

-

blok, šivan z nitjo skozi hrbet,

-

blok, šivan z žico skozi hrbet in

-

spiralno vezan blok.

Poznamo še druge načine vezave, kjer je blok lepljen in zašit in je odpiranje težje:
-

blok, šivan z nitjo skozi hrbet,

-

blok z lepljenimi posamezni listi,

-

blok z lepljenimi, zašitimi ali perforiranimi polami in

-

blok, šivan z žico skozi blok.

Bistvena razlika med brošurami in knjigami je tudi v velikosti platnic. Pri brošurah so
le-te iste velikosti kot knjižni blok, pri knjigah pa so vedno nekaj milimetrov večje (4).
Poznamo tudi posebne brošure, ki jih glede na povezavo med knjižnim blokom,
platnicami in metodah lepljenja ločimo na:
-

klasično vezavo, ki je rezkana in lepljena v hrbtu z dvakrat ali štirikrat
žlebljeno kartonsko platnico,

-

švicarsko broširno vezavo, za katero je značilno, da je knjižni blok zašit s
sukancem ali rezkan in fiksiran z obrobnim trakom, da brošura ni lepljena v
hrbtu, ampak se kartonska platnica nalepi na zadnjo stran knjižnega bloka,

-

vezavo Otabind®, pri kateri se ovitek pri odpiranju v hrbtu odmakne od
knjižnega bloka, a se pri tem ne poškoduje ali izgubi oblike. Pri omenjeni
vezavi hrbet knjižnega bloka in hrbet kartonske platnice nista zlepljena,

-

vezavo Repkover™ je podobna švicarski in vezavi Otabind, le da ima
podaljšano ojačitev hrbtišča, ki se pri odpiranju usloči,

-

vezavo liberto, ki ima polkrožno izbočeno hrbtišče, ki je žlebljeno šestkrat,
kar omogoča, da so listi pri odpiranju razporejeni v obliki pahljače,

-

vezavo eurobind, ki ima podobno značilnost kot Otabind, saj se pri razprtju
ovitek v hrbtu odmakne od knjižnega bloka.
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2.1.3 Izdelava brošure z žično vezavo
Za izdelavo žične vezane brošure najprej potrebujemo natisnjene in izrezane pole.
Potem pripravimo luknjač, na katerem vnaprej nastavimo odmik lukenj od roba, kjer
bo brošura vezana. Odvisno od moči luknjača in gramature papirja luknjamo
določeno število pol. Ko je celoten knjižni blok preluknjan, v pole vstavimo žično
spiralo. Premer spirale je odvisen od debeline knjižnega bloka. Spiralo pri postopku
vstavljanja razpremo, vstavimo knjižni blok in jo stisnemo nazaj skupaj. Spiralna
vezava se lahko razpre za celotnih 360 stopinj. Vezava je posebaj primerna, kadar
uporabljamo različne materiale in formate. V dizajn pri tej vezavi spada tudi oblika
in barva žičnate spirale ter oblika lukenj v knjižnem bloku.

2.1.4 Materiali za brošure
Obsežnejše brošure imajo navadno platnice, izdelane iz debelejšega papirja, ki ima
višjo gramaturo kot knjižni blok. Za knjižni blok je uporabljena gramatura papirja
največkrat 80–160 g/m2, za platnice pa nad 160–300 g/m2. Za dodatno zaščito se
uporabljajo tudi polietilenske folije, ki so vstavljene pred prvo platnico brošure.

2.2

OBLIKOVANJE BROŠURE

Osnovni namen brošure je narediti informacijo razumljivo. Onstran učinkovitega
komuniciranja so tu še drugi pomembni dejavniki: ustvarjanje želje, pojasnjevanje,
prodajanje, inspiriranje, poučevanje, zagotavljanje verodostojnosti in grajenje
odnosov. Brošura opisuje kulturo, mesto, tehnologije, ekonomijo in vrednost ter
strast oblikovalcev in organizacij, ki oblikujejo spomina vredna dela (5).
Brošure morajo biti že na prvi pogled privlačnega videza in sad dobrega
načrtovanja, saj gre za promocijska gradiva, ki imajo jasno začrtano nalogo, tj.
pritegniti ciljne naslovnike. Oblikovanje brošure zahteva natančnost in strokovno
podkovanost, pri čemer pa ne smemo pozabiti tudi na kreativnost, izvirnost in
sposobnost uporabe edinstvenih rešitev (6).
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Da lahko pričnemo z oblikovanjem, moramo vedeti tudi, kakšen je namen naše
brošure. Da bi bralce brošura pritegnila, moramo dobro poznati njen namen in
vsebino, saj glede na to primerno izberemo slog oblikovanja.
Učinkovita brošura lahko izobražuje tiste, ki jo berejo, poveča kredibilnost in poda
avtoriteto podjetju, širi ciljno skupino in prepriča potrošnike k dejanjem. Tako lahko
oblikovanje kakovostne brošure predstavlja precejšen iziv, ki pa ga z upoštevanjem
že nekaj osnovnih pravil lahko spremenimo v uspešno zgodbo (7).

2.3

TISK

Obstajata dve osnovni veji tiska, in sicer analogni in digitalni tisk. V diplomskem delu
smo končni produkt tiskali z digitalno tehniko, zato se bomo v teoretičnem delu
naloge posvetili tej tehniki in pa dvema najbolj razširjenima med njimi.
Digitalni tisk se je razvil v sedemdesetih letih 20. stoletja ob prihodu računalnikov.
Tehnika je zelo fleksibilna, saj lahko tiskovine sproti spreminjamo in odtisi celotne
naklade niso več nujno enaki. Spreminjanje nam omogočajo računalniki, saj za
ustvarjanje odtisov uporabljajo numerične podatke v dinamičnem spominu
procesnega računalnika. Preko računalnika lahko neposredo upravljamo, kakšen
bo odtis, saj lahko za vsako digitalno tiskovno formo posebaj spreminjamo količino
nanosa tiskarske barve na tiskovni material (4).
Največja prednost digitalnega tiska je prav zagotovo ravno možnost spreminjanja
tiskovne forme in pa zelo kratek čas priprave za tisk. Slabosti pa so v hitro razvijajoči
se tehnologiji in s tem težnja po neprestanem posodabljanju opreme, zato je tisk
lahko počasnejši in za posamezne odtise dražji. Med tehniko digitalnega tiska sodita
tudi kapljični tisk in elektrofotografija.

2.3.1 Elektrofotografija
Ta tehnika je ena od vodilnih digitalnih tehnologij tiska. Uporablja se predvsem pri
majhnoformatnih tiskalnikih in kopirnih strojih.
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Elektrofotografski tisk uporablja fotoprevodne, elektrostatično nabite upodobitvene
nosilce, v katerih nastane latentna slika analogno projiciranih ali digitalno
eksponiranih tiskovnih elementov. Latentna slika postane vidna po obdelavi z
elektrofotografsko barvo (tonerjem), ki se prenese in zatali na tiskovnem materialu
(4).

2.3.2 Kapljični tisk
Pri kapljičnem tisku (ang. Ink-jet printing) digitalni podatki (digitalna tiskovna forma)
uporabljajo tok mikroskopsko majhnih kapljic tiskarskega črnila; tiskovne površine
se neposredno upodobijo na tiskovnem materialu. Digitalni podatki upravljajo bodisi
neprekinjeni (ang. continious) bodisi prekinjeni tok kapljic (ang. drop-on demand) s
termično ali piezoelektrično tehnologijo (4).
Tiskalniki delujejo večinoma po načelu prekinjenega toka kapljic, tiskarski stroji pa
po načelu neprekinjenega toka kapljic. V okviru teh dveh načel so razvili različne
tehnike tiskanja. V skupino z neprekinjenim tokom kapljic spadata binarni in
variabilni odklon, v skupino s prekinjemim tokom kapljic pa termični, piezoelektrični
in elektrostatični tisk. Razlika med tiskom s prekinjenim in neprekinjemin tokom je
ta, da se pri prekinjenem toku tiska kapljice upodobijo samo takrat, ko so potrebne
za uporabljanje, pri tisku z neprekinjenim tokom pa tiskalna glava brez prestanka s
stalno časovno frekvenco dodaja kapljice, le da se le nekatere na papirju odklonijo
tako, da pustijo na papirju sled (4).
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2.4

NAMIZNO ZALOŽNIŠTVO

Namizno založništvo je dobilo ime po neposrednem prevodu iz angleške zloženke
»desktop publishing«. S tem imenom navajamo postopke oblikovanja, kot so
postavitev publikacijske strani, postavitev ali prelom besedila na določen format ob
upoštevanju kompozicijskih pravil. Na kratko je namizno založništvo oblikovanje
tiskovin in predstavlja ključen del grafičnega oblikovanja. Imenujemo ga lahko tudi
grafična priprava. Pri oblikovanju se uporabljajo temu namenjeni programi, najbolj
znana med njimi sta Adobe InDesign in QuarkXPress. Med namizno založništvo pa
štejemo tudi oblikovanje fotografij in ilustracij, za kar uporabljamo druge programe,
kot so npr. Adobe Photoshop ali Adobe Illustrator (8, 9).

2.4.1 QuarkXPress
QuarkXPress je program za namizno založništvo, ki nam pomaga pri izdelavi oz.
postavitvi vseh vrst publikacij. Program deluje na operacijskih sistemih Windows in
MacOS. Uporabljajo ga tako samostojni oblikovalci kot tudi večja založniška podjetja
za izdelovanje najrazličnejših publikacij. Od enostranskih letakov do večstranskih
projektov, namenjenih za revije, časopise, knjige in drugo. Omogoča in podira vse
meje od izdelave najbolj enostavnih do zelo kompleksnih publikacij. Z visoko
kvaliteto barvnega upravljanja in možnostjo manipuliranja s slikami, s svojo
natančno tipografsko kontrolo in pa kakovostnimi funkcijami tiska QuarkXPress
povečuje našo tiskarsko-grafično zmožnost, da lahko oblikujemo zanimive in
učinkovite projekte, ki prenašajo naše ali tuje sporočilo (10).
Adobe program InDesign je občutno cenejši, zato med oblikovalci trenutno dominira,
vseeno pa ima tudi Quark kar nekaj uporabnikov.
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2.5

PROMOCIJSKI MATERIAL V VETERINI

Poznamo okoli 30 vrst tradicionalnih grafičnih izdelkov. Pri vseh pa v vsaki vrsti
glede na dodelavo ločimo tudi do 20 različnih oblik (4).
Pri raziskovanju grafičnih izdelkov na temo veterine smo se osredotočili le na
našemu izdelku podobne. V pregled smo vzeli dve različni brošuri; eno z naslovom
Pes, nov družinski član in drugo Naredi sam za svojega psa.

Slika 2: Naslovnica brošure Pes, nov družinski član (arhiv
avtorja).

Slika 2: Naslovnica brošure Naredi sam za
svojega psa (arhiv avtorja).

2.5.1 Brošura 1: Pes, nov družinski član
Brošura (Slika 1) avtorja veterinarja dr. Jožeta Vidica govori o tem, kako ravnati s
psom, ga razumeti in vzgojiti. Brošura je na prvi pogled preprosto oblikovana in v
hrbtu vezana z lepljenjem. Njene dimenzije so 180 mm x 160 mm.
Pri oblikovanju sta uporabljeni dve različni vrsti neserifne pisave in tri barve. Za
naslove je uporabljena svetla zelena barva, tekst pa je prikazan v sivi barvi, medtem
ko so poudarki napisani v črni barvi. Tekst je po stolpcih razporejen enakomerno z
8

obojestransko poravnavo. Strani izgledajo čiste, ob straneh je veliko belega
prostora, zato so prijetne za branje. Motečih dejavnikov nismo zaznali.
Obstajajo štiri tipične strani, leva in desna stran s tekstom in leva in desna stran,
zapolnjena s fotografijo (Slika 3). Tekst je oblikovan v enem stolpcu na stran.
Fotografije v brošuri so sicer prisotne, a se pojavljajo zgolj celostransko, zato
izgledajo profesionalne. Cena je 6,90 EUR, v vsebini pa naletimo le na tri reklamne
strani, ki so natisnjene na platnicah. Brošura ima 48 strani ter platnici.
Brošura je natisnjena v visoki nakladi 3.000. Na papirju so vidne rasterske pike, tako
vemo, da publikacije niso natisnjene z digitalno tehniko. Za platnice je uporabljen
300 g/m2 plastificiran papir, za knjižni blok pa 160 g/m2 premazan papir.

Slika 3: Primer preloma brošure 1 (arhiv avtorja).

2.5.2 Brošura 2: Naredi sam za svojega psa
Avtorica brošure je Nina Bartol, ki v njej piše o 30-ih preprostih projektih za
pasjeljubce (Slika 2). Brošura je na prvi pogled bolj razstreseno oblikovana in tako
kot prva vezana z lepljenjem v hrbtu. Pripravljena je v dimenzijah 210 mm x 150
mm.
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Pri oblikovanju je prisotna samo ena vrsta pisave in tri barve. Za naslove je
uporabljena zelena barva, za tekst črna in za okrasne elemente modra barva. Tekst
je razporejen v en stolpec, s tem, da je uvod poglavja ločen od glavnega besedila.
Uvod je poravnan s sredinsko poravnavo, kar izpade neurejeno in neenotno z
glavnim tekstom. Glavni tekst je napisan po točkah, saj vsebuje informacije o
postopku izdelave posameznega projekta, poravnan je na obojestransko
poravnavo. Ob straneh stolpcev ni veliko belega prostora, le 13 mm, kar še poveča
občutek natlačenosti.
Najbolj tipični strani sta dve, ena s celostransko fotografijo in naslovom poglavja ter
prva stran z navodili v poglavju (Slika 4). Tipiči strani nista vedno na istih pozicijah
(na levi oz. na desni strani), ampak se pojavljata skozi brošuro različno. Čeprav je
cena brošure 19,90 EUR, je v vsebini prisotnih šest reklamnih strani, kar je veliko
več kot pri prvi. Brošura ima 80 strani ter platnici.
Ta brošura je natisnjena v nakladi 1500 izvodov in prav tako zaradi rasterskih pik
predvidevamo, da tisk ni bil digitalen.

Slika 4: Primer preloma brošure 2 (arhiv avtorja).
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2.6

PROJEKT PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA
(PKP)

Gre za različne projekte, s katerimi študentje pridobijo praktična znanja na različnih
področjih. Program omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela, kar
je v današnjih časih kar dobra naložba časa, dela in truda. V okviru sofinanciranja
projektov študentje

preučujejo

kreativne in

inovativne

rešitve

za

izzive

gospodarskega in družbenega okolja, s tem pa pridobivajo praktična znanja,
izkušnje in kompetence.
Pri projektu lahko sodelujejo študentje iz različnih fakultet v skupini od šest do osem
oseb pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja, dodatno pa se lahko
pridruži tudi organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja. Projekt traja
od tri do največ pet mesecev (11).
Projekt z naslovom »Publikacija o preventivni veterini in spremljanju zdravstvenega
stanja populacije psov in mačk za lastnike«, pri katerem smo sodelovali, je imel
vizijo o nastanku slovenskega strokovno podprtega priročnika, ki bi vseboval vse
potrebne informacije o tem, kako naj lastnik odgovorno ravna s svojim ljubljencem
− psom ali mačko. Zbrala se je skupina študentk veterinark pod mentorstvom dveh
profesoric veterinarske fakultete in napisala članke na različne tematike, povezane
z omenjenima vrstama živali. Članke smo kasneje uredili in jih grafično oblikovali v
pregledno brošuro, ki je sedaj na voljo na spletu v digitalni verziji in pri izbranih
veterinarjih v tiskani verziji.
Projekt sta podprla Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike
Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1

METODE IN MATERIALI

3.1.1 Programi
Za pripravo končnega izdelka diplomskega dela smo uporabljali tri programe za
namizno založništvo, in sicer QuarkXPress, Adobe Photoshop in Adobe Illustrator.

3.1.2 Uporabljene fotografije
Uporabljali smo profesionalne fotografije živali, zakupljene iz spletne knjižnice
Bigstock.

3.1.3 Materiali
Platnice so bile natisnjene na 300 g/m2, vsebina brošure pa na 160 g/m2
nepremazan papir v beli barvi. Sprednja platnica je tudi zaščitena s prozorno
polietilensko folijo. Končna oblika izdelka je s kovinsko spiralo vezana brošura.

3.1.4 Tisk brošure
Testna verzija brošure je bila tiskana z digitalno tehniko tiska na tiskalnik Xerox®
DC560 FreeFlow® RIP.

3.1.5 Razrez brošure
Tiskali smo na format A3, ki smo ga kasneje ročno razrezali s pomočjo giljotine za
rezanje papirja glede na oznake, ki smo jih vstavili v programu.

3.1.6 Vezava brošure
Brošuro smo ročno preluknjali na luknjaču in jo vezali z žično vezavo v beli barvi.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1

IDEJNA ZASNOVA

Vsak izdelek je boljši, če najprej pripravimo skico. Po pregledu že obstoječih
veterinarskih in ostalih brošur smo zbrali veliko idej za nadaljnje ustvarjanje. Želeli
smo narediti čim bolj čisto, a hkrati barvno brošuro, saj bi tako združili resne tematike
in igrivost živalskih ljubljencev. Zmagovalna ideja (Slika 5), ki smo jo kasneje z
oblikovanjem v programu še nadgradili in ji določili mere, je bila inspiracija po
brošuri, ki jo vidimo na sliki 6.

Slika 6: Skica za pripravo brošure (arhiv avtorja).

Slika 5: Inspiracija za pripravo brošure (12).
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4.2

OBLIKOVANJE BROŠURE »ZDRAV KOT PES IN MAČKA«

Na začetku smo nastavili splošne specifikacije dokumenta, kot vidimo na Sliki 7.
Odločili smo se za kvadraten format mer 180 × 180 mm. Nato smo se lotili nastavitev
zrcal tipične leve in desne strani. Vedeli smo, da bo brošura vezana s spiralno
vezavo, zato notranji rob zrcala znaša 2 cm, kar je dovolj, da nam po luknanju
papirja ostane še približno 1 cm belega roba. Zunanji rob je prilagojen držanju
knjižice v roki in tako znaša 3 cm. Zgornji in spodnji rob zrcala sta postavljena 1 cm
od konca papirja.

Slika 7: Okno z osnovnimi nastavitvami (arhiv avtorja).

Obe vzorčni strani sta razdeljeni na dva stolpca z razmakom 0,5 mm. Vklopljena je
nastavitev za zrcaljenje strani (ang. facing pages), saj le-ta zelo olajša delo, ker
omogoča pogled dveh nasprotnih strani skupaj tako, kot bodo izgledale v fizični
obliki. Vklopljena je tudi funkcija avtomatskega polnenja stolpcev z besedilom, to
pomeni, da se besedilo samo premika po stolpcih, če ga preoblikujemo ali
izbrišemo/dodamo. Vpišemo lahko še poljubno število strani, ki pa ga lahko kasneje
še prilagajamo glede na potrebe.
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4.3

OBLIKOVANJE NASLOVNICE

Pri naslovnici smo uporabili enako vrsto pisave kot v celotni brošuri. Dodatno pisavo
smo uporabili le pri naslovu, ki je igrive narave. Naslov brošure je Zdrav kot pes in
mačka, kar zelo spominja na slovenski pregovor »zdrav kot riba«, zato smo se iz
tega vidika malce poigrali in besedo riba prečrtali in v stilu grafitov dopisali pes in
mačka. Ker pa smo želeli biti s sporočilom o temi brošure zelo jasni, smo dodali še
fotografijo dveh psov in mačke, ki pogled obračajo proti naslovu (Slika 8).
Na naslovnico smo dodali še vse potrebne logotipe in tekste v skladu s PKPprojektom. Prisotni sta tudi imeni urednic.

Slika 8: Naslovnica brošure Zdrav kot pes in mačka (arhiv avtorja).
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4.5

OBLIKOVANJE VZORČNIH STRANI

V brošuri se ponavljajo štiri vzorčne strani. Leva in desna z naslovom poglavja ter
uvodom ter leva in desna z besedilom. Strani sta ustvarjeni in poimenovani kot A in
B vzorčni razprti strani. Besedilo so predhodno spisale in v word-formatu pripravile
študentke veterine, ki so sodelovale pri projektu.
Vzorčni strani A (Slika 9) vsebujejeta na levi barvni strani predpripravljena okna za
naslov in avtorja, na levi pa okno za uvod v besedilo in glavno besedilo. Spodaj
desno je okence za samodejno številčenje strani, pri naslovni strani poglavja
številčenja ni. Desna stran zgoraj levo vsebuje še orientacijski naslov, ki se pojavlja
čez celo poglavje.

Slika 9: Vzorčni strani A (arhiv avtorja).

Slika 10: Vzorčni strani B (arhiv avtorja).

Vzorčni strani B (Slika 10) vsebujeta vsaka po dva stolpca za tek besedila in okence
za samodejno oštevilčenje strani. Desna stran tako kot pri vzorčni strani A vsebuje
zgoraj levo še naslov poglavja, ki bralcu pomaga pri orientaciji branja poglavij v
brošuri. Od vzorčnih strani se razlikujejo samo prva stran z informacijami, kazalo ter
stran s fotografijami avtorjev.
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4.6

OBLIKOVANJE POSEBNIH STRANI

Poleg vzorčnih strani se v brošuri pojavljajo tudi nevzorčne t. i. posebne strani.
Zaradi narave teksta in podajanja različnih informacij smo se odločili, da nekatere
dele besedila brošure ne vstavimo v tipične stolpce, ampak strani dodelamo, da bi
bila informacija čim bolj pregledno podana bralcu. Prirejene so bile različne tabele,
stolpci so bili razširjeni in uporabljene so bile dodatne grafike in barve (Slika 11).

Slika 11: Prikaz netipičnih strani (arhiv avtorja).
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4.7

BARVNA PALETA V BROŠURI

V brošuri ima vsako poglavje svojo barvo, ki ga označuje in spremlja od uvoda do
začetka drugega poglavja (Slika 12). Barve so žive, da bralca pritegnejo in
poudarijo, kar je še posebej pomembno. Za predgovor in poglavje Avtorji pa je
uporabljena manj živa barva, saj za lastnike živali to ni tako pomembno.

Slika 12: Kazalo, prikaz barv, uporabljenih v brošuri (arhiv avtorja).

V našem primeru se nismo odločali med dodatnimi (ang. spot) ali procesnimi
barvami, saj smo vedeli, da se bo gradivo tiskalo z digitalno tehniko, kjer lahko
natisnemo kateri koli odtenek iz lestvice CMYK.
CMYK vrednosti v %:
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4.8

UPORABLJENA TIPOGRAFIJA V BROŠURI

Pisava je oblika črk, ki sestavljajo besedilo in naslove. Tipografija imenujemo tudi
način, kako so črke predstavljene. Vpliva na obliko in sporočilnost, bolj kot kateri
koli vizualni element (4).
V brošuri je uporabljena samo ena vrsta tipografije z imenom AU Passata (Slika 13).
Pisava je neserifna, geometrijska, enostavna, stabilne oblike in moderno
elegantnega izgleda. Tipografija se pojavlja v ozki, normalni ter odebeljeni različici
in v dveh različnih slogih: običajen in kurziva.

Slika 13: Prikaz črkovne vrste AU Passata (arhiv avtorja).

Velikost pisave vedno temelji na ravnotežju med pomembnostjo sporočila in
njegovim okoljem. Za predgovor v vsakem poglavju smo izbrali navadno (ang.
regular) različico velikosti 11 pt, za telo besedila pa tanjšo (ang. thin) v velikosti 10
pt. Naslovi so prav tako v velikosti 10 pt, le da so v odebeljeni (ang. bold) različici,
obarvani z barvo poglavja ter napisani z velikimi tiskanimi črkami.
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4.9

SLIKOVNO GRADIVO V BROŠURI

Risbe, fotografije in ilustracije pripomorejo k prenosu sporočila. Slike lahko
uporabljamo zgolj za okras ali pa za sporočanje dodatnih informacij. Informativne
slike oddajo sporočilo že ob hitrem preletu z očmi, uporaba profesionalnih ilustracij
lahko močno prispeva k privlačnosti strani in učinkovitosti sporočila (4).
V brošuri smo večinoma uporabljali profesionalne fotografije, ki so bile zakupljene
na spletni strani www.bigstockphoto.com. Gre za predpripravljene profesionalne
fotografije na belem ozadju z različnimi tematikami. Tako smo lahko za poglavje o
cepljenju uporabili fotografijo veterinarja, ki ob mački drži iglo s cepivom, v poglavju
o stomatologiji pa fotografijo, na kateri lastnik psu umiva zobe (Slika 14).

Slika 14: Prikaz uporabe fotografij v brošuri (arhiv avtorja).
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Uporabljene so bile tudi ilustracije, ki so bile grafično obdelane v programu Adobe
Illustrator. To so razne ročno narisane skice (prikaz zob v čeljusti, anatomija spolnih
organov, prikaz telesne govorice psa in prikaz prekomerne teže pri psu), ki smo jih
z optičnim bralnikom digitalizirali in s pomočjo programa spremenili v vektorske
krivulje. Sledilo je še nekaj korekcij ter obdelovanja in nastale so lične grafike (Slika
15).

Slika 15: Prikaz digitalizirane skice, ki smo jo uporabili v brošuri (arhiv avtorja).
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4.10 VSTAVITEV SLIKOVNEGA GRADIVA V TEKST
Fotografije v brošuri večinoma nimajo uporabnega, ampak imajo estetski vidik. Na
skoraj vseh vidimo podobo mačke ali psa. Fotografije so skrbno izbrane glede na
tematiko poglavja. Z vstavljanjem fotografij strani brošure nismo želeli preveč
nasičiti, ampak le funkcionalno zapolniti prazen prostor na koncu odstavka.
Fotografije so vstavljene tako, da se naslednji podnaslov istega poglavja začne na
novi strani. Želeli smo, da bi bilo prebiranje besedila za bralca čim bolj enostavno in
tekoče (Slika 16).

Slika 16: Prikaz lomljenja besedila po razprtih straneh (arhiv avtorja).
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4.11 POGLAVJA V BROŠURI
Brošura obsega 10 poglavij in vsako ima svojo barvo, po kateri lahko posamezno
poglavje hitro prepoznamo.

4.11.1

Poglavje Cepiti, da ali ne?

Prvo poglavje govori o cepljenju (Slika 17); od razlage, kaj sploh so cepiva, do
različnih možnosti cepljenj za določeno vrsto in pa kakšni so lahko škodljivi učinki
cepljenja. Poglavje lastniku pomaga pri odločitvah glede cepljenja. Obsega 16 strani
in šest zakupljenih fotografij.

Slika 17: Poglavje Cepiti, da ali ne? (arhiv avtorja).

4.11.2

Poglavje Notranji in zunanji zajedavci

Drugo poglavje (Slika 18) se začne na strani 25 in obsega 14 strani, vključuje 11
zakupljenih fotografij in dve skici. Opisuje notranje in zunanje zajedavce. Lastnikom
poda informacije o tem, kako zaščititi žival pred zajedavci.

Slika 18: Poglavje Notranji in zunanji zajedavci (arhiv avtorja).
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4.11.3

Poglavje Preventiva v stomatologiji

Tretje poglavje z naslovom Preventiva v stomatologiji (Slika 19) piše o skrbi za
zdravje zob in ustne votline pri psih in mačkah. Poglavje obsega 10 strani,
šest fotografij in dve skici.

Slika 19: Poglavje Notranji in zunanji zajedavci (arhiv avtorja).

4.11.4

Poglavje Prehrana in zdrav življenjski slog

V četrtem poglavju (Slika 20) lahko lastnik prebere, kako izbirati pravo hrano za
zdrav življenjski slog svojega ljubljenca. Vsebina opisuje problem debelosti in
razlaga, kako prebiramo in razumemo deklaracije na embalaži za hrano. Vsebuje
pet fotografij in dve skici. Obsega 16 strani.

Slika 20: Poglavje Prehrana in zdrav življenjski slog (arhiv avtorja).
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4.11.5

Poglavje Sterilizacija in kastracija psov in mačk

Poglavje govori o pomenu sterilizacije in kastracije malih živali. Obsega 12 strani,
vsebuje šest fotografij in štiri skice (Slika 21).

Slika 21: Poglavje Sterilizacija in kastracija psov in mačk (arhiv avtorja).

4.11.6

Poglavje Obnašanje in socializacija

V poglavju preberemo, kako živali pripraviti na obisk pri veterinarju in kako uvedemo
novo žival v dom, kjer že živijo druge živali. Na skicah si lahko ogledamo značilne

Slika 22: Poglavje Obnašanje in socializacija (arhiv avtorja).

drže živali in preberemo, kaj pomenijo. Obsega 18 strani s sedmimi slikami in štirimi
skicami (Slika 22).
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4.11.8

Poglavje Zastrupitve

V poglavju so predstavljene vrste zastrupitev pri ljubljencih. Opisano je, kako
zastrupitev prepoznamo in kako moramo z zastrupljeno živaljo ravnati. Poglavje
obsega 18 strani z osmimi slikami (Slika 23).

Slika 23: Poglavje Zastrupitve (arhiv avtorja).

4.11.9

Poglavje Odgovorno lastništvo

Poglavje obsega 14 strani, na katerih si lahko preberemo, kdo je sploh lahko lastnik
in kako ravnamo ob posvojitvi živali. Poglavje podrobno stran za stranjo opisuje in
razlaga vse o potnem listu. Vsebuje pet fotografij in optično prebrane kopije potnega
lista (Slika 24).

Slika 24: Poglavje Odgovorno lastništvo (arhiv avtorja).
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4.11.10

Poglavje Potovanje s hišnim ljubljencem

Poglavje opisuje potek potovanja živali. Opisuje tudi pogoje in zahteve za potovanja
čez mejo v druge države in za prihod v našo državo. Poglavje obsega 12 strani, na
katerih so tri fotografije (Slika 25).

Slika 25: Poglavje Potovanje s hišnim ljubljencem (arhiv avtorja).

4.11.11

Poglavje Tehnike v veterinarski medicini

Poglavje opisuje tehniko, ki jo veterina uporablja v zvezi s psmi in mačkami. Je
najkrajše poglavje in obsega osem strani z desetimi slikami (Slika 26).

Slika 26: Tehnike v veterinarski medicini (arhiv avtorja).
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4.12 POTEK KOREKTUR
Velikokrat se nam ob dolgotrajnem oblikovanju zgodi, da postanemo manj pozorni
na napake. Zato je vedno pametno, da gre naše delo v pregled še kakšni osebi pred
pošiljanjem v tisk. Priporočeno je tudi, da natisnemo izvod, ki nam služi kot vzorec.
Tega lahko fizično pregledamo in morebitne napake odpravimo, še preden gre
projekt v tisk.
Ko smo tekst in fotografije vstavili v dizajn, smo si prvič lahko ogledali, kako izgleda
naša brošura. Tako smo opazili še nekaj vsebinskih in oblikovnih napak, ki jih je bilo
treba popraviti. Brošuro so v PDF-formatu popravljali vsi sodelujoči pri projektu, mi
pa smo popravke vnašali v programu QuarkXPress. Popravki so bili prikazani kot
komentarji v PDF-datoteki.

4.13 IZBOLJŠAVE
Ker je bila naša brošura projektno delo, si jo je ogledalo veliko ljudi in smo napake
sproti popravljali. Nekateri so menili, da izbrana tipografija ni najboljša izbira ter da
se ločila, predvsem vejice in pike, slabo ločijo med sabo ob tako majhnem prikazu,
kot je v tiskani verziji. Ob pregledu smo ugotovili, da omenjena »napaka« ni tako
moteča in da tipografije ne bomo zamenjali (Slika 27).

Slika 27: Izsek, ki prikazuje razliko med vejico in piko (arhiv avtorja).
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5 ZAKLJUČEK
Cilj projektnega dela je bil spisati, oblikovati in izdati brošuro, ki bo pomagala
lastnikom psov in mačk pri vzgoji in jih vodila od posvojitve do konca živalskega
življenja. Oblikovanje tako obsežne brošure zahteva veliko dela in znanja iz grafične
priprave.
Oblikovanja smo se lotili z raziskavo, kakšne brošure na podobno tematiko že
obstajajo, saj smo sami želeli narediti brošuro, ki bo že na prvi pogled bralcem čim
bolj zanimiva. Ko smo imeli predstavo o tem, kako naj bi naš izdelek na koncu
izgledal, smo začeli postavljati ogrodje tipičnih strani. Po dolgotrajnem izbiranju
dovolj zanimive in berljive tipografije smo z vstavitvijo teksta naleteli na nekaj
neestetskih problemov, ki pa smo jih sproti reševali z vstavitvijo profesionalnih
fotografij, ki so knjižico močno popestrile.
Po končanem oblikovanju smo dobili končno datoteko, iz katere nam je tiskar na
digitalnem tiskalniku natisnil poskusne verzije. Te brošure smo poslali na Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, kjer so nam projektno delo
odobrili. Z izdelkom smo bili zelo zadovoljni, v prihodnje pa si prizadevamo brošuro
še nadgraditi in poiskati sponzorje, ki bi financirali tisk, da bi lahko ta priročnik dobilo
v roke čim več znanja željnih lastnikov psov in mačk.
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7 PRILOGE
Priloga A: Brošura v digitalni verziji na zgoščenki.
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