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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil oblikovati krajšo strokovno monografijo, v kateri so na kratko
predstavljena in opisana dela slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Monografija je na voljo in
lahko tudi v pomoč tistim, ki imajo željo Plečnikova dela v mestu Kamnik spoznati ter se poučiti
o njih. Je torej nekakšen vodnik po arhitektovih delih.
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, na teoretični del in na eksperimentalni del. V prvem,
teoretičnem delu je definicija monografije. Poleg tega so naštete vrste monografij: strokovna,
znanstvena in poljudnoznanstvena monografija s primeri. Opisane so tudi druge tiskovine, ki
so si med seboj podobne in jih pogosto zamenjujemo; to so monografija, knjiga, dnevnik
(strokovni časopis) in revija. V nadaljevanju sledita krata biografija slovenskega arhitekta
Jožeta Plečnika ter kratek pregled in opis njegovih del v Kamniku in okolici.
V eksperimentalnem delu diplomske naloge smo monografijo z naslovom Plečnikova dela v
Kamniku oblikovali in nato opisali skoraj celoten postopek njenega nastanka, od ideje,
oblikovanja do končnega izdelka.
Za oblikovanje monografije smo uporabili programa iz Adobove zbirke,: Adobe Photoshop CC,
s katerim smo slikam določili pravi barvni način CMYK in jih nekoliko obdelali, ter Adobe
InDesigne CC, v katerem smo oblikovali celoten izdelek in ga na koncu pripravili za tisk.
Ključne besede: monografija, Jože Plečnik, Kamnik, oblikovanje
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ABSTRACT
The purpose of the paper is to create a short professional monograph, which presents and
describes the works of the Slovenian architect Jože Plečnik. The monograph is available to all
who have the desire to learn about Plečnik’s work in Kamnik; it can also act as a guide through
the architect’s life.
The paper consists of two parts, on the theoretical part and the empirical part. First, the
theoretical part defines what a monograph is. We list different types of monographs, such as a
professional, a scientific and a popular science monograph, and we also provide some examples.
Other printed materials are also described, which are somewhat similar and are often times
mistaken for each other, e.g. a monograph, a book, a magazine and a journal (a professional
newspaper). Furthermore, we present a biography of the Slovenian architect Jože Plečnik and
include a short overview and description of his work in Kamnik and the surrounding area.
In the empirical part of the paper, we created a monograph entitled Plečnik’s work in Kamnik.
We included a description of our work process, presenting our idea, design and the final
product.
To create a monograph, we used two programs from the Adobe collection. Using the Adobe
Photoshop CC we set the images to the correct colour mode CMYK and processed them, and
with the Adobe InDesign CC we designed the entire product and at the end prepared it for
printing.
Keywords: monograph, Jože Plečnik, Kamnik, design
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1 UVOD
Beseda monografija izhaja iz grških besed mono, kar pomeni en, sam, edini, in grapho, ki
pomeni pisati. Besedi skupaj pomenita »pisanje na en sam premet«. [1]
Monografija ima nekaj skupnih značilnosti s knjigo in z anketnimi dokumenti. Je vrsta knjige,
katere tematika je ena in specializirana, namenjena predvsem raziskovalnemu delu; lahko
povzroči nekaj nerešenih problemov ali zagotovi zadržano razlago nekaterih raziskovanih
dokumentov. Torej je kot velik anketni papir, vendar se ne pojavlja v revijah, ampak kot knjiga.
Tematik za knjigo je lahko mnogo in običajno pripadajo istemu predmetnemu področju. [1]
V okviru diplomskega dela smo oblikovali krajšo strokovno monografijo, ki je nekakšen vodnik
po Plečnikovih delih v mestu Kamnik. Z monografijo smo hoteli najprej vzbuditi pozornost
ciljne skupine in vplivati na njeno zavedanje o arhitektovih delih v mestu Kamnik, nato z veliko
slikami ustvariti dovolj zanimanja za ogled Plečnikov del in sprehod po njegovih stopinjah.
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2 TEORETIČEN DEL
2.1

Kaj je monografija?

Monografska publikacija (monografija) je znanstveno, strokovno, poljudnoznanstveno,
esejistično delo, ki izide v enem ali v več zvezkih oziroma z vnaprej določenim številom fizično
ločenih zvezkov. Gre za delo, v katerem en ali več avtorjev obravnavajo nek dogodek, vprašanje
ali osebo. [2]
Monografija je lahko celotno besedilo večih avtorjev, ki so navedeni na naslovnici, lahko pa je
uredniška publikacija s samostojnimi prispevki posameznih avtorjev, ki obravnavajo iste ali
različne probleme, dogodke, vprašanja ali osebe. [2]
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2.2
2.2.1

Vrste monografij
Znanstvena monografija

Znanstvena monografija je publikacija, ki izide v enem zvezku oziroma v določenem številu
zvezkov, ki se lahko objavijo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. V tej
publikaciji se znanstveno sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava nek problem,
predmet ali vprašanje, dogodek ali oseba. Znanstvena monografija je specializirana knjiga, ki
je pisana za specializirano publiko. Znanstveno monografijo morata oceniti vsaj dva znanstvena
delavca z doktoratom znanosti, delo pa mora obsegati najmanj 49 tiskanih strani. Imeti mora
tudi kataložni zapis o publikaciji (CIP) z oznako ISBN. [2, 3]
Na sliki 1 je naslovnica znanstvene monografije z naslovom Staranje v Sloveniji, ki ima 14
avtorjev (dr. Beata Akerman, Tina Lipar, dr. Blaž Podpečan, dr. Vinko Potočnik, dr. Jože
Ramovš, Ksenija Ramovš, Marta Ramovš, Maja Rant, dr. Ksenija Saražin Klemenčič, Martina
Starc, Mojca Slana, Blaž Švab, Slavica Valenčak, Mateja Zabukovec).

Slika 1: Naslovnica znanstvene monografije Staranje v Sloveniji [4]
Monografija nam prinaša raziskovalna spoznanja o 25 temah staranja in medgeneracijskega
sožitja. Avtorji (vseh starostnih generacij) so v luči domačih in tujih spoznanj obdelovali
podatke raziskave Potrebe, zmožnosti in stališča prebivalcev Slovenije, ki so stari 50 let in več.
Knjiga prinaša informacije o tem, kaj ljudje, starejši od 50 let, v Sloveniji potrebujejo za svoje
staranje in sožitje, kaj pri tem zmorejo sami in kaj želijo. Na osnovi teh spoznanj bodo politika,
javna uprava, znanosti in stroke ter civilne organizacije lažje in uspešneje ustvarjale ugodne
pogoje za kakovostno staranje in solidarno sožitje med generacijami v Sloveniji. Knjiga je
koristna tudi za vsakogar, da se bo lažje staral in živel z drugimi. [4]
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2.2.2

Strokovna monografija

Strokovna monografija ali strokovna knjiga je publikacija, ki izide v enem zvezku oziroma v
določenem številu zvezkov, ki se lahko objavijo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem
obdobju. V tej publikaciji se obravnava nek problem, predmet ali vprašanje, dogodek ali oseba.
Strokovna monografija mora obsegati najmanj 49 tiskanih strani in CIP z oznako ISBN. [2, 3]
Na sliki 2 je naslovnica strokovne monografije z naslovom Grdi filozofi dr. Marije Švajncer.

Slika 2: Naslovnica strokovne monografije Grdi filozofi [5]
Grdi filozofi nam obrnejo svet na glavo z iznajdljivim raziskovanjem osebnih stališč velikih
mislecev, katerih razmišljanja cenimo še danes. Razjasnijo nam, da so bili tudi ti veliki umi le
ljudje, katerih pogled je segal le malo dlje. [5]
Knjiga Grdi filozofi obravnava trditve in stališča filozofov, ki so bili glede nekaterih problemov
usmerjeni nehumano in negativno. Zaradi življenjskih okoliščin, družbenih razmer, politike
svojega časa, častihlepnosti, koristoljublja in nepremišljenosti so bili politično oporečni,
antisemiti, antifeministi, nemoralni, podcenjevalci drugačnih ljudi in živali ter nespoštljivi do
narave. Mnogi izmed njih so bili sicer avtorji pomembnih filozofskih del in so svojo aktualnost
ohranili vse do današnjega časa. [5]
V knjigi so poudarjeni tudi humani vidiki in premagovanja zla, resnost in črnogledost pa sta
nekoliko razrahljani s pripombami »velikega filozofa«. Glavno sporočilo je strnjeno v
prizadevanje za boljši, bolj human in strpen svet. [5]
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2.2.3

Poljudnoznanstvena monografija

Poljudnoznanstvena monografija je publikacija, ki izide v enem zvezku oziroma v določenem
številu zvezkov, ki se lahko objavijo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. V
tej publikaciji se strokovno obravnava nek problem in se ga predstavlja na poljuden način. [2]
Na sliki 3 je naslovnica poljudnoznanstvene monografije Zgodovina Ljubljane: od kolišč do
zelene prestolnice desetih avtorjev (Bernarda Županek, Martin Horvat, Irena Šinkovec, Blaž
Vurnik, Janez Polajnar, Irena Žmuc, Mojca Ferle, Barbara Savenc, Ana Pokrajac Iskra in Ana
Porok).

Slika 3: Naslovnica poljudnoznanstvene monografije Zgodovina Ljubljane [6]
V monografiji lahko preberemo vse o 40.000 let starem orožju, ki so ga uporabljali paleolitski
lovci, o življenju koliščarjev, o prizoru z bronaste pasne spone ali miniaturne podobe, vrezane
v geme iz poldragih kamnov, o zdravljenju v Emoni, kje so že v srednjem veku ponarejali denar,
o ljubljanskem Adamu in Evi, kaj je v mestu počel beraški strah, zakaj so na grmadi zažgali
Anico Gorjup, vse o besedni zvezi bela Ljubljana, kaj je Ljubljani prinesla železnica, kakšno je
bilo življenje Ljubljančanov v mestu, obdanem z žico, kako je nastala Metelkova in še več. Čez
celotno knjigo je oživljena zgodovina Ljubljane, od poselitve ljubljanskega prostora v
prazgodovini do oblikovanja sodobne prestolnice in sodobnega mesta. [6]
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2.3

Monografija, knjiga, dnevnik in revija

Monografija je znanstveno delo, ki obravnava točno določeno temo. Dolga je lahko toliko kot
esej ali knjiga. [7]
Knjiga je v akademskem smislu podrobna raziskava, ki na več straneh obravnava določeno
temo oziroma razpravlja o eni temi. [7]
Dnevnik je znanstveno delo, namenjeno strokovnjakom in raziskovalcem. Dnevniške članke
napišejo strokovnjaki iz obravnavanega področja. V njem se uporablja strokovni jezik. Vsebuje
originalne raziskave, zaključke, ki temeljijo na podatkih, opombe in pogosto tudi povzetek ter
bibliografijo. [7]
Revija je s poudarkom na nečem aktualnem namenjena splošni javnosti. Vsebuje novice, osebne
pripovedi in mnenja. Članke običajno napišejo poklicni pisci s strokovnim znanjem o
obravnavani temi ali tudi pisci brez strokovnega znanja. Vsebujejo sekundarno razpravo o
dogodkih. V revijah se uporablja besedišče, ki je razumljivo večini ljudi, običajno vsebujejo
tudi veliko privlačnih slik oziroma ilustracij. [7]
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2.4

Biografija Jožeta Plečnika

Jože Plečnik (njegov portret je na sliki 4) se je rodil 23. januarja 1872 kot četrti otrok materi
Heleni Molka in očetu Andreju Plečniku. Imel je brata Andreja in Janeza ter sestro Marijo.
Arhitekt je imel tudi hišnega ljubljenčka Sivka, ki ga na sliki 5 Jože Plečnik drži v naročju.
Njegova mama je hotela omogočiti študij vsem trem sinovom. Njegov starejši brat Andrej je
postal duhovnik, mlajši brat Janez pa zdravnik. Jože Plečnik je že zgodaj pokazal nadarjenost
za risanje. Po končani osnovni šoli se je vpisal na gimnazijo, vendar se mu je takrat zalomilo in
je opustil gimnazijo že v prvem letniku. Vrnil se je v domačo delavnico in tam pridno pomagal
pri težkem in zahtevnem mizarskem delu. Pri tem delu je bil zelo vesten, natančen in iznajdljiv.
[8, 9]

Slika 4: Portret Jožeta Plečnika [10]

Slika 5: Jože Plečnik in
njegov pes Sivko [11]

Pozneje se je z državno štipendijo vpisal na obrtno šolo v Gradcu, kjer so hitro ugotovili, da je
Jože izredno risarsko nadarjen. V prostem času je delal (risal) pri profesorju Leopoldu Theyerju
v ateljeju, kjer se je pozneje tudi zaposlil kot tehnični risar. Po očetovi smrti leta 1892 se je Jože
odločil, da bo sprejel povabilo arhitekta Theodorja Müllerja in začel z delom na Dunaju. Tam
ga je profesor Otto Wagner sprejel na akademijo za arhitekturo, ki jo je uspešno opravil in za
svojo diplomsko delo prejel rimsko nagrado. Z njo si je lahko privoščil potovanje po Italiji in
Franciji, kjer se je osebno seznanil s spomeniki arhitekture in likovne umetnosti. Po vrnitvi na
Dunaj je še nekaj časa sodeloval z Ottom Wagnerjem, nato pa se je osamosvojil. V tem času je
Plečnik naredil nekaj znamenitih del. Leta 1911 se je arhitekt odzval na vabilo kolega Jana
Kotěra in začel poučevati na umetnostno obrtni šoli v Pragi. V tem času se je Jože posvetil
predvsem poučevanju, zato je manj projektiral. Leta 1920 je bil izvoljen za rednega profesorja
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za arhitekturo na ljubljanski univerzi. Redno je začel predavati v šolskem letu 1921/1922. V
prvih letih po vrnitvi v domovino se je Plečnik še veliko vračal v Prago in tam sodeloval pri
številnih projektih. Pozneje pa je delal večinoma po Sloveniji in Jugoslaviji. Drugo svetovno
vojno je preživel v Ljubljani. Po vojni je prejel veliko naročil za obnovo cerkva in sakralnih
stavb. Arhitektovo zadnje delo je paviljon v parku Bele vile na Brionih. Veliko projektov
arhitekta Jožeta Plečnika je bilo uresničenih, nekaj pa jih je ostalo neuresničenih, kot sta na
primer mavzolej Franceta Prešerna v Vrbi na Gorenjskem in parlament. Arhitekt Jože Plečnik
se je vseskozi ukvarjal tudi z oblikovanjem pohištva, svetil, tekstila, liturgičnih predmetov in z
grafično opremo knjig. Delal in načrtoval je različne projekte vse do svoje smrti, njegova
vestnost pri delu je vidna na sliki 6, kjer je pri delovni mizi. Umrl je 7. januarja 1957 v Ljubljani.
Po njem je poimenovanih več ulic in trgov ter gimnazija, njegov obraz pa je krasil tudi bankovec
za 500 tolarjev, ki ga lahko vidimo na sliki 7. [8, 9]

Slika 6: Jože Plečnik pri delovni mizi [11]

Slika 7: Bankovec za 500 tolarjev [10]
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2.5

Jože Plečnik na Kamniškem

Plečnik je v Kamnik največ prihajal v svojih zrelih in poznih letih. Navado je imel v Kamnik
priti z vlakom. S postaje se je večkrat rad odpravil peš ali pa so ga tam pričakali domačini in ga
odpeljali s kolesjem, najpogosteje proti Kamniški Bistrici ali Stranjam. [10]
Prvo sled na Kamniškem je pustil s podpisom v vpisni knjigi Sadnikarjevega muzeja iz leta
1929. [10]
2.5.1

Železniška postaja Kamnik mesto

Na sliki 8 je železniška postaja Kamnik mesto, pri načrtovanju katere je Jože Plečnik verjetno
sodeloval še pred začetkom vojne. Zgrajena je bila po načrtih Plečnikovega učenca Vinka
Glanza, ni pa znano, koliko je Plečnik sam sodeloval pri projektu. Stavba je zasnovana kot
stebrna lopa, čelna loka se ujemata s portalom tunela. Za fasado sta uporabljena značilna kamen
in opeka. [12]
2.5.2

Župnijska cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja

Na sliki 9 je župnijska cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja na Šutni, v njej je Plečnik
staro baročno krstilnico pod korom preoblekel v takrat novo sodobno podobo. Načrtovanje in
izvedbo je arhitekt zaupal svojima učenkama, Erni Tomšič in Majdi Neřima. Podstavek za
kopijo Layerjeve slike Matere božje z Brezij (naslikal jo je kamniški slikar Lojze Perko) je
izdelal Maks Bergant po Plečnikovih načrtih. Plečnikovo delo je tudi križ iz marmorjev,
vdelanih v medeninaste okvirje. [12]

Slika 8: Železniška postaja Kamnik mesto

Slika 9: Župnijska cerkev Marijinega
brezmadežnega spočetja
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2.5.3

Glavni trg in stransko pročelje hiše na Maistrovi 2

Na sliki 10 je glavni trg mesta Kamnik. Prvi načrti za ureditev mestnega jedra Kamnik so bili
izdelani že pred prvo svetovno vojno, po drugi svetovni vojni pa je Plečnik za Kamnik pripravil
več urbanističnih rešitev. Leta 1952 je v ne povsem izvedenem načrtu predlagal ureditev
Glavnega trga s sočasnim preoblikovanjem trških fasad. Preoblikoval je tudi stransko fasado
hiše na Maistrovi 2, ki jo je razgibal in poudaril s stebrno lopo v pritličju in s poudarki sgraffito
na fasadi stebrne lope in v nadstropju. Pod lopo je načrtoval stenski vodnjak, ki ga je pozneje
oblikoval in dokončal arhitekt Anton Bitenc. [12]
2.5.4

Svečarna Stele

Na sliki 11 je kmečka soba v Svečarni Stele, za katero je Plečnik pripravljal načrte postopoma
od leta 1950. Pohištvo je bilo zasnovano kot sozvočje med gladkimi in reazbarjenimi
površinami. Stoli in miza so oblikovani z dinamiko umirjenega in bogato dekoriranega.
Kmečka soba je bila končana po Plečnikovi smrti leta 1963, ko je bila dovršena izvedba
zahtevnega lestenca. Za družino Stele (hišno ime Lectar) je Plečnik narisal tudi več predlog za
krašenje sveč z barvastimi vzorci in napisi, med drugimi tudi posebno svečo ob Finžgarjevem
jubileju leta 1951. [12]
2.5.5

Frančiškanski samostan

Na sliki 12 je kapela Božjega groba v cerkvi sv. Jakoba v frančiškanskem samostanu, ki jo je
izdelal arhitekt Jože Plečnik Kljub majhnosti prostor predstavlja galerijo vseh značilnosti
Plečnikovega oblikovanja in načina načrtovanja. Vsaka oblika in vsak element nosita svoje
simbolno sporočilo. Načrti za kapelo Božjega groba so bili izdelani leta 1952, dokončana je
bila leta 1954. [12]

Slika 10: Glavni trg

Slika 11: Kmečka soba [8]

Slika 12: Kapela Božjega
groba [8]
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2.5.6

Nagrobnik družine Gabrovec - Perko

Za nagrobnik družine Gabrovec - Perko, ki je prikazan na sliki 13, je Plečnik leta 1952 za
družino Franca Končana izdelal več predlogov, a takrat ni bil uresničen nobeden od teh načrtov.
Pozneje je Jožefa Perko (rojena Gabrovec) izbrala enega od načrtov za svoje pokojne starše.
Spomenik družine Gabrovec - Perko sestavlja granitni podstavek, na katerem se dviga stožčasta
spirala, na vrhu zaključena z lučjo in križem ter okrašena z listi trte. [12]
2.5.7

Župnijska cerkev sv. Jurija

Na sliki 14 je krstilnica v župnijski cerkvi sv. Jurija v Nevljah. Plečnik je izdelal načrte za njeno
ureditev v nekdanji Marijini kapeli v župnijski cerkvi sv. Jurija. Krstilnico je oblekel v leseno
oblogo, predvidel je krstilni kamen s podstavkom v obliki vaze in reliefni triptih pod stropom
krstilnice. Plečnik je izdelal za neveljsko cerkev dva keliha. Črni kelih, namenjen žrtvam druge
svetovne vojne, in kelih farnega zavetnika, sv. Jurija. Oba se uporabljata ob posebnih praznikih
oziroma dnevih. [12]
2.5.8

Župnijska cerkev sv. Ane

Na sliki 15 so stranska vrata cerkve sv. Ane v Tunjicah, za katera je Plečnik izdelal načrt. Vrata
so oblikovana tako, da je arhitekt pridobil majhen vetrolov z debelino cerkvenega zidu. Oblika
vrat posnema slog klasičnih kamnitih portalov. [12]

Slika 13: Nagrobnik
družine Gabrovec Perko

Slika 14: Krstilnica v
župnijski cerkvi sv.
Jurija [8]

Slika 15: Stranska vrata
cerkve sv. Ane [8]
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2.5.9

Most čez reko Nevljico ali Plečnikov most

Za most čez reko Nevljico (Plečnikov most) prikazan na sliki 16, je Plečnik leta 1952 naredil
načrt. Pozneje istega leta je detajlne načrte po Plečnikovih zamislih izdelal njegov asistent
Anton Bitenc. Konstrukcija mosta je betonska, ograja je sestavljena iz oblikovanih brušenih
elementov ter barvne kovinske ograje (včasih je bila rumene barve) med njimi, začetek in
konec mostu označujejo okrogli betonski stebri s svetilko. [12]
2.5.10 Podružnica cerkve sv. Doroteje
Na sliki 17 je načrt za prenovo cerkve sv. Doroteje, ki spada med Plečnikove neizvedene
projekte. Večina arhitektovih del na Kamniškem je nastala po drugi svetovni vojni, nekaj pa je
takih, ki zaradi zunanjih okoliščin niso bile izvedena. Za cerkev sv. Doroteje v vasi Kostanj je
Plečnik pripravil načrte za celotno preoblikovanje njene zunanjščine. Predvidel je tudi odprto
ostrešje strehe. [12]
2.5.11 Nagrobnik družine Golob
Nagrobnik družine Golob v Merkinjah, ki je prikazan na sliki 18, je bil izdelan in postavljen
po Plečnikovih načrtih leta 1957. Nagrobnik je pri Plečniku naročil župnik iz Škofje Loke
Melhior Golob za svoje starše. Arhitekt je načrt za nagrobnik izrisal tik pred svojo smrtjo,
izročil pa ga je njegov nečak. Nagrobnik je oblikovan monumentalno, s poglobljeno nišo in
večjo krovno ploščo s stebrom, ki ploščo podpira. [12]

Slika 16: Plečnikov most

Slika 17: Načrt za prenovo
cerkve sv. Doroteje [12]

Slika 18: Nagrobnik
družine Golob [8]
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2.5.12 Župnijska cerkev sv. Benedikta
Na sliki 19 je župnijska cerkev sv. Benedikta v Zgornjih Stranjah, ki je bila med drugo svetovno
vojno močno poškodovana. Arhitekt Jože Plečnik je najprej zavrnil povabilo župnika
frančiškana Martina Perca k sodelovanju pri prenovi cerkve, zato je delo prevzela njegova
učenka Majda Neřima. Pozneje je Plečnik prevzel načrte za prenovo in opremo cerkve. Ker je
gradbenega materiala takrat primanjkovalo, je Plečnik svoje načrte zasnoval tako, da so lahko
uporabili preproste materiale, kot so beton, rečni kamni, les. Plečnik je za stranjsko cerkev
izdelal tri kelihe: kelih zavetnika sv. Benedikta, nedeljski kelih in delavniški kelih. [12]
2.5.13 Lovska koča kralja Aleksandra
Kot znani arhitekt je Jože Plečnik spoznal kralja Aleksandra, za katerega je leta 1934 v
Kamniški Bistrici izvedel lovsko kočo. To je bilo Plečnikovo prvo delo na Kamniškem. Lovska
koča kralja Aleksandra je znana tudi kot Plečnikov dvorec ali Titov dvorec. Gre za stavbo s
kamnitim pritličjem, z nadstropjem, obdanim z lesom, in z dvokapno položno streho. Koča je
bila namenjena oddihu kraljeve družine. Prikazana je na sliki 20. [12]

Slika 19: Župnijska cerkev sv.
Benedikta [8]

Slika 20: Lovska koča kralja Aleksandra [8]
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2.6
2.6.1

Grafična priprava in tisk
Priprava slik

Vse slike v publikaciji morajo biti ustvarjene v pravem barvnem načinu CMYK, ki je osnova
za sodoben širši barvni tisk. Če slike niso ustvarjene v pravem barvnem načinu CMYK, jih
lahko tudi ročno spremenimo v programu Adobe Photoshop. V njem lahko slike tudi uredimo
in spremenimo. Preden dokument pripravimo za tisk, je treba slikam določiti najboljšo
kakovost. To lahko storimo v programu, v katerem smo oblikovali publikacijo. [13]
2.6.2

Priprava na tisk

Končno oblikovano publikacijo pripravimo za tisk tako, da jo izvozimo v ustreznem formatu
(PDF). Format PDF je standardni format za pošiljanje datotek, ki zagotavlja poenoten videz
dokumentov na vseh napravah. Pri izvozu datoteke moramo biti pozorni na porezavo robov,
oznako publikacije in strani ter na drugo, s čimer se lahko pozneje izognemo neprijetnostim,
kot so na primer bel rob na tiskovini, pomešane strani oziroma narobe vezana publikacija itd.
Najbolje se je dogovoriti s tiskarjem, ki bo publikacijo tiskal, vezal ipd., kako naj bo dokument
PDF shranjen in katere izvozne parametre je treba nastaviti, da bo kakovost najboljša. Datoteko
izvozimo v najvišji ločljivosti. [13]
2.6.3

Tiskovni materiala

Za dober rezultat tiskanja ni pomembna le kakovost tiskalnika, temveč tudi izbira primernega
papirja. Dva najpomembnejša podatka pri izbiri papirja sta teža in tip papirja. Večja teža papirja
pomeni, da je papir kakovostnejši, zato so rezultati tiska boljši. Ko je izbrana teža papirja, je
naslednji korak izbira tipa papirja. Običajno izbiramo med neprevlečenim, sijajno prevlečenim
ali mat prevlečenim papirjem. Pri neprevlečenem papirju je površina obdelana tako, da deluje
bolj gladko kot pri navadnem pisarniškem papirju. Sijajno prevlečen papir je gladek in rahlo
reflektiven, daje bogatejše in bolj izrazne barve. Črnilo se ne vpije globoko v papir, zato je
kakovost tiskovine zelo dobra. Mat prevlečen papir je gladek a nereflektiven. Barve na njem so
manj živahne, črnilo se ne vpije globoko v papir. Prevlečen papir je običajno najboljša izbira
za fotografije, saj se črnilo ne vpije globoko tako kot pri neprevlečenim papirju, posledica česar
je tudi manjša kakovost ostrine, kontrasta in na sploh slike. [14]
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2.6.4

Tisk

Tehnologijo ofsetnega tiska uporabljamo pri tisku večjih količin. To tehnologijo uporabljamo
pri tisku katalogov, revij, knjig in pobarvank. Stroj za ofsetni tisk je narejen iz dveh valjev. Prvi
valj z matrico prenese motiv na drugega, drugi motiv odtisne na površino. Ofsetni tisk je cenejši
pri večjih količinah (cena na izvod se niža glede na količino), tiskamo lahko na različne vrste
papirja, izbiramo barve s posebnim izgledom (kovinske ali panteonske), pridobimo najvišjo
kakovost tiska in najvišjo natančnost. [15]
Pri digitalnem tisku ne uporabljamo valjev kot pri ofsetnem. Uporablja se toner (kot na primer
pri laserskem tisku) ali tekoče črnilo (pri večjih tiskalnikih). Digitalni tisk se uporablja za tisk
manjših količin izdelkov (običajno do 500 izdelkov, odvisno od tiskovine). Pri digitalnem tisku
so stroški zagona tiskalnika (priprave na tisk) majhni, zato je odlična izbira pri tisku manjših
količin izdelkov, črnilo je cenejše pri črno-belem tisku, podatki na izvodih so lahko variabilni
(ime in priimek, naslov, koda idr.), kakovost tiska je odlična. [15]
Ofsetni in digitalni tisk sta najbolj pogosta načina tiska. Vsak ima svoje prednosti in slabosti.
Kadar načrtujemo tisk tiskovine vsaj 500 kosov, je smotrna izbira ofsetnega tiska. Zanj se
odločimo tudi takrat, ko želimo na tiskovini kovinsko ali panteonsko barvo. Medtem ko se je
smotrno odločiti za digitalni tisk, ko potrebujemo tisk manjših količin (npr. tisk vabil). Lahko
se uporabi tudi za tisk večjih količin, ko se tiskovine med seboj razlikujejo (različna imena in
priimki, kode, naslovi idr.). [15]
2.6.5

Vezava

Poznamo dve glavni vrsti vezave, vezavo s trdimi platnicami in vezavo z mehkimi platnicami.
K vezavi s trdimi platnicami spadajo: klasična ali trda vezava, lepljena vezava, metalbind hitra
vezava, unbind vezava, vezava s surovim kartonom in šivana vezava. K vezavi s mehkimi
platnicami pa spadajo: broširana vezava, spiralna vezava in letvična vezava. Vezavo s trdimi
platnicami običajno uporabljamo pri tiskovinah z več stranmi. [16]
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
V praktičnem delu diplomskega dela smo si zadali nalogo, oblikovati strokovno monografijo.
Izdelek je krajša monografija Plečnikovih del v Kamniku, ki bralca vodi po Plečnikovih delih
in prikazuje ter na kratko opisuje njegova tamkajšnja dela. Besedila in nekaj fotografij je vzetih
iz drugih knjig (vodnikov) in s spleta.
3.1

Potek oblikovanja

Sprva smo se oblikovanja monografije lotili brezglavo, zato je bila prva različica temu
primerna. Nato smo se dela lotili bolj resno, odgovorno. Pregledali smo veliko različnih
monografij, knjig, člankov. Oblikovalske ideje, ki so nam bile všeč in so se nam zdele primerne,
smo si shranili in začeli z delom. Na list papirja smo narisali okvirno postavitev naslovov,
besedila in slik. Nato smo se lotili dela v programu za oblikovanje publikacij. Posamezne
elemente smo postavili glede na izrisane vzorce in jih nato spreminjali ter oblikovali dokončno
postavitev z oblikovalskimi mrežami.
Ko je bila vsebina monografije oblikovana, smo se lotili platnic (prve in zadnje zunanje strani).
Ker smo želeli, da bi bila naslovnica čim bolj preprosta, smo jo najprej obarvali črno in dodali
dva elementa, a se je izkazalo, da deluje preveč temačno. Nato smo enako kot za notranje strani
uporabili bordojsko rdečo barvo, dodali slike iz notranjosti in glavni naslov.
Za glavni naslov in druge podnaslove smo nameravali najprej uporabiti pisavo origami, ki smo
jo razvili sami, a ta ni bila najbolj optimalna. Omenjena pisava je na sliki 21.

Slika 21: Pisava origami
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Na koncu smo uporabili pisavo makalonca (krepka), ki jo je prav na temo Plečnika razvil
Lucijan Bratuš (nekdanji predavatelj tipografije na ALUO – Akademiji za likovno umetnost in
oblikovanje). Glavni naslov je velikosti 42 t. e. in je poravnan sredinsko. Podnaslovi so velikosti
18 t. e. in poravnani levo. Uporabili smo le velike črke (verzalke ali majuskule) in številke.
Oboje je prikazano na sliki 22.

Slika 22: Pisava makalonca
Pri izbiri pisave za tekoče besedilo smo imeli nekaj težav. Končna izbira je bila pisava s serifi
adobe caslon pro (navadna), velikost besedila je 9 t. e., besedilo je levo poravnano. Za tekoče
besedilo smo uporabili obe velikosti črk (majuskule in minuskule) in števila, ki so prikazani na
sliki 23.

Slika 23: Pisava adobe caslon pro
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3.2

Oblikovalska mreža

Oblikovalska mreža so navidezne črte oziroma mreža, ki se je na končnem izdelku ne vidi. S
postavitvijo mreže določimo število, postavitev, širino in dolžino stolpcev ter slik, velikost
odmikov od robov, položaj naslovov itd. [17]
Pri oblikovanju smo si pomagali z oblikovalskimi mrežami. Za strani z besedilom smo
potrebovali dve mreži. Na sliki 24 je oblikovalska mreža, katero smo uporabili pri straneh z
»novim poglavjem«. Vsebuje dva enako velika prostora, kjer sta stolpca z besedilom in prostor
na zgornjem delu strani, kjer se nahajajo naslovi, levo od naslovov je manjši prostor, kjer se
nahajajo piktogrami ob naslovih. Na sliki 25 je oblikovalska mreža, ki je bila uporabljena na
ostalih straneh z besedilom. Vsebuje dva enako velika prostora, kjer sta stolpca z besedilom.
Razlika med oblikovalsko mrežo iz slike 24 in slike 25 je le med zgornjim delom. Prostora, kjer
sta stolpca z besedilom sta na obeh oblikovalskih mrežah enako visoka ter široka. Levi in desni
odmik od robov je na obeh oblikovalskih mrežah enak.

Slika 24: Oblikovalska
mreža 1

Slika 25: Oblikovalska
mreža 2

Pri straneh s slikami smo potrebovali tri različne oblikovalske mreže, zaradi različnih oblik in
postavitev slik. Oblikovalska mreža s slike 26 vsebuje dva enako velika prostora za ležeče slike.
Ta oblikovalska mreža je uporabljena na treh straneh v monografiji. Slika 27 prikazuje
oblikovalsko mrežo, z enim pokončnim prostorom in enim ležečim prostorom za slike.
Pokončne slike so postavljene v zgornjem prostoru, ležeče pa v spodnjem. Ležeče slike so
postavljene na spodnjem delu strani, zaradi navidezne teže in zaradi lepšega izgleda.
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Oblikovalska mreža s slike 27 je uporabljena največkrat v monografiji, to je kar osemkrat.
Oblikovalska mreža s slike 28 vsebuje 3 prostore za slike. Zgornji prostor je oblikovan za ležeče
slike, spodnja dva prostora sta enako velika in sta oblikovana za pokončne slike. Prostora, na
spodnjem delu strani sta skupaj malo širša, kot zgornji prostor. Ta oblikovalska mreža je
uporabljena je enkrat v celotni monografiji.
Oblikovalske mreže so nam pomagale, da smo besedilo in slike lahko poravnali v enaki liniji
(zgoraj višina stolpca z besedilom in višina slike, spodaj dolžina stolpca z besedilom in napis
pod sliko).

Slika 26: Oblikovalska
mreža 3

Slika 27: Oblikovalska
mreža 4

Slika 28: Oblikovalska
mreža 5
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3.3

Kolofon

Na sliki 29 je kolofon, ki smo ga uporabili v svoji publikaciji. Nahaja se na samostojni strani v
levem spodnjem kotu. Vsebuje naslednje podatke: naslov, avtorja, kraj in leto, oblikovanje in
prelom, obdelavo slikovnega gradiva, mentorja (ker gre za diplomsko delo), tisk in naklado.
Velikost pisave v kolofonu je 7 t. e., naslov je nekoliko večji in poudarjen, uporabljena je enaka
pisava kot v celotnem izdelku, adobe caslon pro.

Slika 29: Stran s kolofonom
3.4

Paginacija

Pri tem izdelku smo paginacijo postavili na dno strani in jo sredinsko poravnali. Uporabili smo
pisavo makalonca (navadna) velikosti 10 t. e. Številke strani smo obarvali v bordojsko rdečo.
Strani smo začeli šteti z prvo stranjo prve pole, številke so prikazane šele na začetku prvega
poglavja. Na spodnji sliki je stran s paginacijo.

Slika 30: Stran s paginacijo
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3.5

Grafična priprava in tisk

Priprava slik za tisk je zelo pomembna. Slike morajo biti ustvarjene oziroma shranjene v
barvnem načinu CMYK. Tiste, ki niso bile ustvarjene v pravnem barvnem načinu CMYK, smo
spremenili v programu Adobe Photoshop. Nekatere slike smo tam tudi obdelali, tako da smo
povišali svetlost, ker so bile pretemne. V programu Adobe InDesign, kjer smo oblikovali
publikacijo, smo pred končnim shranjevanjem slikam določili najboljšo kakovost.
Po pripravi slik in končnem oblikovanju publikacije smo jo pripravili za tisk. Izvozili smo jo v
ustrezen format (PDF). Določili smo parametre, ki jih je naročil tiskar in shranili v najvišji
ločljivosti.
Pri izbiri tiskovnega materiala za našo publikacijo smo tiskarju predali svoje zahteve in
predloge, končna odločitev je bila njegova, saj je on strokovnjak v tej stroki. Za izdelek smo
izbrali nekoliko trši oziroma težji in premazan papir, saj že na otip deluje bolj kakovostno.
Za tisk izdelka smo se odločali med najbolj pogostima načinoma tiska (digitalni tisk in ofsetni
tisk). Končna odločitev je bila tehnika digitalnega tiska. Digitalni tisk se uporablja pri tisku
manjših količin izdelkov. Če bi tiskali večje količine tiskovin, bi bilo bolj smiselno tiskati z
ofsetnim tiskom.
Za izdelek smo uporabili vezavo z mehkimi platnicami (broširana vezava), saj izdelek nima
veliko strani. Če bi želeli, da bi bila vezava taka, kot pri žepnih knjigah, bi morali imeti knjižni
blok debeline najmanj tri milimetre ali vsaj 40 strani.
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

V diplomski nalogi smo načrtovali, oblikovali in pozneje natisnili in vezali strokovno
monografijo z naslovom Plečnikova dela v Kamniku. Izdelek z omenjenim naslovom smo si
izbrali za oblikovanje, ker nam je predstavljal izziv, da se naučimo in poizkusimo oblikovati
nekaj novega.
Priporočljivo in pomembno je, da pred začetkom oblikovanja opravimo »brainstorming«, čim
več raziskav, da izberemo dovolj informacij in da zapišemo vse primerne ideje oziroma
predloge na papir. Tak pristop k delu nam lahko olajša poznejše oblikovalsko delo v programu.
Zelo pomembna je tudi organizacija pred oziroma na začetku oblikovanja, saj lahko elemente
okvirno že postavimo na svoje mesto in potem iščemo le najboljše rešitve za končni izdelek.
Sami smo se dela sprava lotili brez kakršnih koli raziskav, predlogov, idej. Pozneje, po pregledu
različnih knjig, publikacij, monografij, smo si shranili in zapisali ideje, ki so se nam zdele
primerne. Nekatere ideje, kot sta npr. tanka linija ob besedilu (slika 31) in debelejši barvni pas
pod naslovom (slika 32), niso bile dobra rešitev. Linije ob besedilu smo izbrisali, saj so preveč
poudarjale pokončni format publikacije. Namesto debelejšega barvnega pasu pod naslovom, ki
je bil »pretežek« element, smo vključili oblikovane piktograme in navpično linijo na levem
robu strani. Ta linija označuje začetek novega poglavja oziroma nove lokacije.

Slika 31: Linije ob besedilu

Slika 32: Debelejši barvni pas pod naslovom
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Dobra rešitev ni bila niti pisava origami, ki smo jo v zadnjem letniku študija razvili sami. Pisavo
bi lahko uporabili za naslove, a ni bila najbolj optimalna. Zato smo uporabili pisavo makalonca,
ki je bila razvita prav na temo Plečnika.
Največ težav nam je povzročal zemljevid iz spodnjih slik, ki je v monografiji na strani, na
kateri se nahaja kazalo. Zemljevid smo v monografijo vključili, ker je bolj praktično.
Obiskovalci mesta, ki si želijo iti po poteh arhitekta Jožeta Plečnika, lahko gledajo le v
publikacijo, kjer je vse na enem mestu (zemljevid mesta Kamnik z označenimi Plečnikovimi
deli in opis teh del). Celoten zemljevid smo oblikovali sami, po posnetkih pravega zemljevida
mesta Kamnik. Ko je bil zemljevid oblikovan, smo dodali »klasične Googlove lokacijske
točke«, a to ni bilo dovolj. Zemljevid s spodnje slike 33 ni bil primeren za obiskovalce
Kamnika, ki mesta ne poznajo. Vseboval je le ceste in ulice, ki niso bile označene in točke, kjer
je Jože Plečnik pustil sledi.

Slika 33: Prvi zemljevid Kamnika
Zemljevid smo kasneje še dodelali. Z zemljevida s piktogrami (oblikovali smo jih sami in so
večinoma posnetek oblik dejanskih objektov) je razvidno, kje v mestu Kamnik je Plečnik pustil
svoje sledi. Na njem so vidne glavne ulice in ceste, označene so lokacije Plečnikovih del, torej
je lahko v pomoč tudi tistim, ki si želijo iti po poteh Plečnika v Kamniku, mesta samega pa ne
poznajo dovolj ali ga sploh ne poznajo. V monografiji je bil uporabljen zemljevid s slike 34.
Kazalo nam ni povzročalo težav. Kolofon, ki je obvezen element v publikaciji, nam tudi ni
povzročal težav. Lahko bi bil dodan kot droben tisk na kateri izmed strani, a je bil na koncu
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umeščen na samostojno stran. Težav nam ni povzročala niti paginacija, ki je bila postavljena na
dno strani in je poravnana sredinsko. Paginacija je prav tako obvezen element v publikaciji, ki
mora biti postavljena čez celotno publikacijo enotno.

Slika 34: Končni zemljevid Kamnika
Piktogrami iz slike 35, ki smo jih uporabili na zemljevidu in na straneh »novega poglavja« ob
naslovih, so večinoma posnetek dejanskih objektov. Prvi in peti piktogram z leve (železniška
postaja in nagrobnik oziroma pokopališče) sta klasični prepoznavni obliki. Če bi bila
oblikovana drugače, bi izgubila prepoznavnost oziroma bi se izgubila njuna simbolika. Drugi
piktogram z leve je cerkev Marijinega brezmadežnega spočetja, ki je posnetek dejanske oblike
župnijske cerkve. Tretji piktogram prikazuje mestno hišo, ta ima posnetek postavitve oken
dejanske oblike, dodano ima le zastavo na strehi. Piktogram sveče prikazuje Svečarno Stele,
zato je na sveči črka S. Naslednji je simbol Frančiškanski samostan, ki je zrcalo dejanskega
objekta, le z manj okni. Zadnji piktogram je Plečnikov most, ki je tudi posnetek dejanskega
mostu čez reko Nevljico.

Slika 35: Piktogrami
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Pri oblikovanju notranjih strani smo si pomagali z navideznimi črtami oziroma mrežo. Ta nam
je pomagala določiti enotno obliko in postavitev naslovov, besedila in slik čez celotno
publikacijo. Pri glavnih notranjih straneh smo upoštevali načelo manj je več, zato so besedila
oblikovana preprosto in postavljena v dveh enako velikih stolpcih, ki sta dovolj široka, da je
besedilo čitljivo. V stolpcih je besedilo poravnano levo z delnim deljenjem besed. Pri
razporeditvi besedila v stolpcih, moramo biti pozorni na širino stolpcev. Če so preozki, besedilo
ni čitljivo. Strani, na katerih se začne novo poglavje oziroma nova lokacija, so označene
barvnimi navpičnimi linijami na levih robovih, naslovom in piktogramom. Desne strani so
opremljene le s slikami in napisi pod njimi. Slike so na vseh straneh poravnane v višini stolpcev
z besedilom in sredinsko na strani. Na sliki 35 je primer notranjih strani monografije.

Slika 36: Notranji strani z besedilom in slikami
Prva notranja stran, na kateri je naslov monografije, vsebuje tudi citat slovenskega arhitekta
Jožeta Plečnika. Njegov citat je tudi na zadnji notranji strani. Na njej je poleg citata tudi njegova
fotografija, na kateri je za delovno mizo. Tudi na platnici oziroma zadnji zunanji strani smo
uporabili Plečnikov citat.
Oblikovanja platnic smo se lotili, ko so bile notranje strani že oblikovane. Prva oblikovana
platnica je bila črne barve s sivimi Plečnikovimi arkadami in naslovom (naslovnica oziroma
prva stran ovitka). Naslovnice s slike 37 nismo uporabili, ker je bila preveč temačna in pusta.
Kasneje smo oblikovali bordojsko rdeči pas na katerega smo postavili bel naslov monografije.
Pod pas in naslov smo postavili slike iz notranjosti monografije. Slike iz notranjosti smo naprej
oblikovali v piramido, na vrhu je bil portret arhitekta Jožeta Plečnika. Okoli slik je bil bordojsko
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rdeč okvir. Naslovnica iz slike 38 ni bila uporabljena. Na končnih platnicah (sliki 39 in 40) je
bordojsko rdeči debelejši pas, na katerem je naslov napisan z belimi črkami (naslovnica oziroma
prva stran ovitka), in zgoraj omenjeni Plečnikov citat, obarvan z belo barvo (zadnja stran
ovitka). Pod naslovom in citatom so slike iz notranjosti monografije, ki so postavljene v dveh
vrstah ena poleg druge.

Slika 37: Prva naslovnica

Slika 38: Vmesna naslovnica

Slika 39: Končna naslovnica oz. Slika 40: Končna zadnja stran
prva stran ovitka
ovitka
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5 ZAKLJUČEK
Skozi nastajanje diplomskega dela smo ugotovili, da mora biti oblikovalec pri izdelavi tiskovin
oziroma publikacij pozoren na več različnih dejavnikov. Pomembno je, da se oblikovanja
publikacije lotimo premišljeno in usmerjeno. Izbrati je treba primeren material, na katerega se
bo izdelek tiskal, primerno dimenzijo izdelka, treba je upoštevati dejstvo, da mora imeti
publikacija število strani, deljivo s številom štiri, saj le tako lahko tiskar tiska 4/4 barvni tisk
(CMYK) na obeh straneh papirja. Hkrati mora oblikovalec poznati ciljno skupino, da je izdelek
oblikovan primerno njej.
V teoretičnem delu smo opravili raziskavo del Jožeta Plečnika na Kamniškem, kar smo pozneje
uporabili v eksperimentalnem delu. Kljub nekaj težavam na začetku smo izdelek uspešno
končali, saj je monografija Plečnikovih del v fizični obliki na voljo bralcem.
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