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IZVLEČEK
Diplomsko delo v štirih poglavjih predstavi prenovo lokalnega časopisa Savinjske novice.
V prvem poglavju je na široko predstavljeno grafično oblikovanje; kaj je njegov namen,
kako oblikovalec pristopi k oblikovanju in kaj vse je potrebno razumeti pri izdelavi
izdelka, da lahko dosežemo kakovosten rezultat. V nadaljevanju sta opisani orodji
grafičnega oblikovanja – mreža, tipografija in uporaba obeh. V zaključku teoretičnega
dela je predstavljeno še področje oblikovanja celostne grafične podobe in podobe
organizacije. Eksperimentalni del je prav tako razdeljen na več poglavij – v prvem delu
so predstavljeni razlogi za prenovo lokalnega časopisa, sledijo koraki pristopanja k
prenovi, načrtovanje temeljnih gradnikov tiskovine (format, mreža, izbor črkovnih vrst),
nazadnje pa je predstavljen oblikovalski del naloge – rešitve, ki so bile ustvarjene tekom
oblikovalskega postopka in so sestavile končni izdelek. V zadnjem poglavju so prikazane
razlike med obstoječo in prenovljeno številko Savinjskih novic.
Ključne besede: grafično oblikovanje, mreža, tipografija, časopis, prelom, podoba
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ABSTRACT
The four chapters of diploma thesis present a complete renovation of the local newspaper
called Savinjske novice. The first chapter presents the ideology of graphic design, its
meaning, purpose and the designer’s approach to designing a product. Furthermore, it
describes all the necessities a designer needs to understand in the context of designing a
product to achieve a quality result. The second chapter defines the tools of graphic
design: grid, typography, and the use of both. The last section additionally presents the
field of identity and a holistic approach to corporate design. The experimental part of the
diploma thesis introduces the reasons for the renovation of the local newspaper. The
following chapter presents different stages in the process of renovation and basic
elements (format, grid, and typography). The next section displays the outcome that was
created during the design process. The closing chapter reveals the differences between
the existing and updated version of the Savinjske novice.
Keywords: graphic design, grid, typography, newspaper, layout, branding
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1 UVOD
Lokalni časopis je medij, ki kljub naprednim informacijskim tehnologijam današnjega
časa še vedno obstaja in ga trenutno potrebujemo še bolj kot kadarkoli prej. Poleg
temeljne funkcije informiranja javnosti na lokalni ravni skrbi predvsem za povezovanje
ljudi v skupnost. S poročanjem o lokalnih dogodkih, dejavnostih, ljudeh in prostoru se
nezavedno vzpostavlja povezava med posameznikom in družbo. Novice v lokalnih
časopisih se tičejo lokalnih dogodkov, kar je nujno za razvoj in ohranjanje lokalne
skupnosti. Ob vsej komunikaciji, ki se dogaja na relaciji lokalni časopis in bralec, pa je z
oblikovalskega vidika odgovorno, da lokalni časopis bralca nagovarja s spoštovanjem, ga
ne podcenjuje in glede na množično pokritost in javno dostopnost časopisa ustvarja in
ohranja kakovostno podobo časa in prostora, v katerem živi in ga opisuje.
Z idejo o kakovostni podobi lokalnega časopisa je bilo zastavljeno tudi diplomsko delo.
Prenoviti in ustvariti lokalni časopis, ki bi se ob svojem dolgoletnem ustvarjanju (50 let)
ponovno celovito osvežil in lokalno skupnost opozoril na svoj še tako relevanten obstoj.
Na primeru lokalnega časopisa Savinjske novice je bila tako narejena celovita prenova –
od naslovnice, ki je prvi stik z bralcem, do preloma z vzporedno razvitim vizualnim
jezikom, ki z bralcem komunicira na vizualni ravni in iz katerega je bila ustvarjena
osvežena podoba – identiteta lokalnega časopisa.
Namen in cilj diplomske naloge se prepletata, oba se nagibata k izboljšanju trenutnega
stanja, vprašanje pa je, če je cilj v realnosti dosegljiv. Za dosego cilja je bila z diplomsko
nalogo oblikovana predloga prenovljene izbrane številke Savinjskih novic, ki bi lahko
časopisni hiši služila kot pomoč pri prehodu na novo obliko. Časopisna hiša je idejno
predlogo ob ustvarjanju že zavrnila in zasnova prenovljene številke tako ostaja le priloga
k diplomskemu delu, katerega cilj bi v tem primeru pomenil realizacijo in vgradnjo
oblikovne predloge v vsakdanje delo časopisne hiše.
Poleg težnje po uresničitvi predloge prenovljene oblike časopisa Savinjske novice je bil
namen diplomskega dela raziskati tudi gradnike tiskovine, kot je časopis, in na primeru
le-teh prikazati, kako lahko z njihovo pomočjo dosežemo kakovost v oblikovalskem delu.
Pod vprašajem je tudi hipoteza, če je mogoče zastaviti smernice oblikovne zasnove, ki bi
prenesla različne oblike vsebin in oblikovalcu olajšala delo pri postavljanju preloma.

1

2 TEORETIČNI DEL
2.1 SPLOŠNO O OBLIKOVANJU
2.1.1 Grafično oblikovanje
Grafično oblikovanje je združitev, ureditev ali upravljanje oblike in vsebine ter odnosov
med njima. Oblikovanje, tudi če zadošča vsem estetskim potrebam, se sklada z zakoni
oblik dvodimenzionalnega prostora in se izraža skozi tipografijo, geometrijo in barvo, ni
dobro oblikovanje, če je končni izdelek nepomemben ali neuporaben. Grafično
oblikovanje ni dobro oblikovanje, če ne zadošča potrebam komunikacije (1).

2.1.2 Pomen in skladnost
Izhodiščna pojma, ki se neposredno navezujeta na oblikovanje, sta pomen in skladnost.
Pomen rešitve, ki jo načrtujemo, začrta temelje za izvor projekta – kar se oblikuje, mora
imeti pomen in mora nekaj predstavljati. V tej točki oblikovalec pregleda in razišče
področje ter zgodovino tematike, ki jo obravnava, in poskuša prepoznati okoliščine same
naloge. Raziskati je potrebno vse zapletenosti in dvoumnosti ter z občutkom in znanjem
doseči primeren rezultat. Tema ali vsebina dobi vizualni pomen in je lahko jasna tako
sporočevalcu kot prejemniku (2).
Skladnja v jeziku narekuje pravilno uporabo slovnice v gradnji fraz in izgovorjavi jezika,
v oblikovanju pa zajame odnose oziroma skladnost med celotno strukturo in
posameznimi gradniki – mrežo, tipografijo, besedilom, naslovi, ilustracijami,
fotografijami itd. Primerna raba in vzpostavitev ustreznih odnosov med različnimi
skladnimi elementi zagotavljata enovitost. Skladnost je v grafičnem oblikovanju
ključnega pomena (2).
Končni izdelek ne deluje, če ne sporoča bistva ali je nerazumljiv. Izdelek mora biti
pomensko pravilen in skladno enovit, da lahko doseže nivo delovanja. Prepletanje
pomena in skladnosti privede do končnega rezultata, ki je vsota izčiščevanja oblik in
vizualnih elementov med postopkom nastajanja (2).

2.1.3 Vrednote v grafičnem oblikovanju
V postopku oblikovanja se oblikovalec sooča še z nekaterimi vrednotami, ki mu
pomagajo doseči kakovost v končnem izdelku. Pozornost za podrobnosti zahteva
disciplino. Disciplina je nabor samo sebi napisanih pravil in parametrov, znotraj katerih
oblikovalec deluje. Vsaka podrobnost je pomembna, saj je končni rezultat oblikovanja
vsota le-teh. Kakovost izdelka je ob zaključku dosežena ali pa ne, različnih stopenj
kakovosti ne poznamo. Naslednja vrednota oblikovanja je primernost. Posvečanje
pomenu izvora in iskanju bistva tematike privede do razmišljanja o ustrezni sporočilnosti
rešitve, ki jo načrtujemo. Primernost preseže vsa vprašanja glede sloga in nas usmeri v
primeren medij, primerne materiale, velikosti formatov, izraznost, barvo, različne vzorce
itd. Čeprav je možnih več načinov reševanja določenega problema, je načeloma primeren
le eden. Pozornost na temo in primernost njene rešitve je potrebno usmeriti v misel, kaj
obravnavana naloga želi postati, in je ne oviti v nekaj, kar ni. Pri tem je potrebno biti
2

pozoren na dvoumnost določenih rešitev, saj je lahko posamezen motiv večpomenski in v
različnih okoljih drugače razumljiv. Z reševanjem oblikovalskih situacij s primarnimi
oblikami in barvami je mogoče doseči, da končni izdelek ali celota doseže brezčasnost.
Gre za pristop k oblikovanju, ki se osredotoča na sporočilo in ne na vizualno privlačnost.
Črkovna vrsta se v tem primeru opira na nepristranski izbor oblikovalca, določi se takšna,
ki lahko presega čas. Z nepristransko izbrano črkovno vrsto, primarnimi oblikami in
nevtralnimi barvami se stremi k oblikovanju brezčasnih rešitev, ki pa so lahko močno
izrazne, ne glede na časovno obdobje ali prostor, v katerem se pojavijo. Pri tem mora biti
oblikovalec še bolj občutljiv na odgovornost, ki pride z oblikovanjem za širšo publiko.
Odgovornost je naslednja stopnja discipline. Oblikovalec mora biti ekonomsko in
okoljsko ozaveščen za izdelavo najprimernejše rešitve. Ko govorimo o odgovornosti v
oblikovanju, poznamo tri stopnje: 1) odgovornost do sebe in same naloge z vsemi
elementi, 2) odgovornost do stranke, da rešimo problem, ki je učinkovit in ekonomsko
zadovoljiv ter 3) odgovornost do ciljne skupine, ki je končni uporabnik oblikovanega
izdelka. Disciplina in odgovoren pristop k delu opravičita obstoj končnega izdelka, ki
nato odraža spremembo, ki naj bi jo narekovala težnja po kakovostnejšem oblikovanju in
ne zgolj želja po sami spremembi trenutnega stanja (2).

2.1.4 Oblikovalec
V začetku spoprijemanja z nalogo mora oblikovalec upoštevati možnosti, ki mu jih
nudijo črke, papir, stroji, ter vedeti, s kakšnim postopkom se bo lotil reševanja problema
in izvedbe. Namen, oblikovanje in tehnika so za oblikovalca nerazdružljiva celota. S
poznavanjem vseh omejitev oblikovanja in proizvodnje lahko oblikovalec predvidi
določene okoliščine in s tem prilagodi obliko že na začetku. Z začrtanimi smernicami je v
prvih stopnjah oblikovanja mogoče zastaviti obliko, ki se na primeru obsežnejše
tiskovine izkazuje vse od naslovnice, naslovov, do tekočega besedila, podpisov in ostalih
elementov, ki jih je potrebno oblikovati na poti do enovitega izdelka. Pri celostnem
oblikovanju ni svobodnega odločanja, oblikovalec mora upoštevati in se ravnati po
začrtanih smernicah ter postopke usmerjati naprej, kot je predvideno. Med postopkom
oblikovanja je kritična presoja eden izmed ključnih pristranskih dejavnikov, ki jih mora
oblikovalec upoštevati. S kritično presojo je mogoče oblikovati izdelek, ki lahko preseže
predhodnega ali celo sam čas (3).
Oblikovalec ima opravka z uporabnikom, posameznikom in ciljno skupino, zato je njegova
naloga, da poskuša nanjo narediti vtis. Oblikovalski problem je tako dvostranski;
predvideti uporabnikove odzive in zadostiti lastnim estetskim zahtevam. V ta namen se
mora oblikovalec zavedati in razviti primeren način komuniciranja med njim in
uporabnikom. Zahtevnost te narave narekuje rešitev, ki se oblikuje skoraj sama (1).
V grafičnem oblikovanju, kot v ostalih ustvarjalnih zvrsteh, se umetnost razvije iz obrti;
pri plesu je osnova usvojiti gibanje, pri glasbi spoznati note, v tipografskem oblikovanju
pa se obrt poslužuje dela s točkami, linijami, ravninami, črkami, besedami, razmiki,
barvami, stranmi, kvadranti, tiskovnim materialom, tiskom in vezavo. Besedišče o
oblikovanju se navezuje na velikost, razmerja, merilo, obliko, ritem, ponavljanje,
zaporedje, gibanje, ravnotežje, kontrast, harmonijo, red in preprostost (4).
Tipografski oblikovalec, po besedah Emila Ruderja (3), je oblikovalec, ki oblikovalske
naloge rešuje s črkami. Pri svojem delu načrtuje predvsem rešitve, pri katerih izbira med
črkovnimi vrstami različnih oblik (3).
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2.2 ORODJA IN ELEMENTI OBLIKOVANJA
Naloga oblikovalca je, da si zna predvidene rešitve predhodno predstavljati. Do praktične
rešitve lahko pride s premikanjem oblik po formatu, lahko pa k nalogi pristopi načrtno in
disciplinirano. Dela se loti postopoma – od določitve formata, nastavitve mreže, do izbire
ustrezne tipografije, šele nato pa preide na končne postavitve (1). S spoznavanjem
vsebine lahko vnaprej predvidi, kako bo oblikoval določene primere, in v samem začetku
začrta smernice, ki upoštevajo značilnosti vsebine, ki jo mora grafično predstaviti (3).
Analiza dela je pri oblikovanju pomemben dejavnik, saj lahko oblikovanje vpliva na
družbo in obogati njen okus ter kako ta sprejema vizualna sporočila (5).

2.2.1 Format
Prvi korak pri načrtovanju tiskovine je določitev formata. Izbira velikosti tiskovnega
materiala je pomembna odločitev, saj posledično vpliva na stroške izdelave (2).
Oblikovalec mora poznati standardne velikosti papirja, še preden se loti oblikovanja in
izdelave. Priporočljivo se je držati standardnih velikosti papirja, saj so ti formati vedno
na razpolago. Nestandardne velikosti formatov morajo biti dodatno obdelane, kar pomeni
dodaten strošek pri izdelavi (5).

2.2.2 Mreža
2.2.2.1 Tipografska mreža
Glavna naloga tipografske mreže je organizacija informacij in je hkrati osnovna struktura
grafičnega oblikovanja. Služi za pomoč pri organizaciji vsebine, zagotavlja enovitost in
ustvarja red (2). Z uporabo mreže težimo k načrtnemu pristopu v oblikovanju, jasnejši
obliki, izpostavljanju bistva, osredotočanju na vsebino, razvijanju nepristranskosti ter
izboljšavi ustvarjalnega in tehničnega postopka izdelave (5).
Z mrežo navpično in vodoravno razdelimo dvodimenzionalen prostor na več manjših
delov. Deli so lahko enakih ali različnih velikosti, med sabo pa so ločeni z vmesnimi
prostori – ti omogočajo, da so stolpci besedil enako odmaknjeni eden od drugega,
fotografije se ne stikajo in pod njimi je na voljo prostor za podpis. Vmesni, prazni
prostori mreže poskrbijo tudi za boljšo preglednost materiala na formatu in znotraj
tiskovine (2).
Elementi na formatu so prilagojeni velikosti mreže. Vsak element ima začrtano velikost,
ki jo določa mreža, s čimer se poskrbi za enakomeren prikaz vizualnih elementov. Manj
kot je razlik v velikosti posameznih skupin elementov (npr. stolpci besedila, fotografije
in ilustracije), manjši je vtis ustvarjen zaradi oblikovanja – do izraza pride nepristransko
organizirana vsebina (5).
Mreža poskrbi za nepristransko izraznost oblikovane vsebine v sistematično in logično
enoto. Organizira besedilo in vizualni material v zaporedje z lastnim ritmom ter poskrbi
za postavitev vizualnega materiala, da je vizualno razumljiv in se znotraj njega ustvarja
napetost (5).
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Mrež je nešteto, primerna pa je načeloma samo ena. Izbira mreže je odvisna od samega
formata in vsebine, ki se oblikuje – format in vsebina tako narekujeta, ali bomo izbrali
enostavno mrežo, npr. 2 × 4 (2 stolpca in 4 vrstice), ali pa se bomo odločili za
zahtevnejšo mrežo 6 × 12, ki omogoča več kontrole v podrobnostih itd. (2).
2.2.2.2 Modularna mreža
Poleg osnovne, navpične in vodoravne razdelitve formata na več manjših delov (2),
obstaja matematični postopek, kako iz formata izračunati najmanjši, osnovni modul, ki
narekuje velikosti posameznih elementov, odnose med njimi, hierarhijo in prazne
prostore. Osnovni modul je gradnik strukture na formatu. Gre za izračun po naslednjih
korakih (6):
1. Velikost formata pretvorimo iz milimetrov ali drugih merskih enot za dolžino
v tipografske enote (t. e.) za velikost črk.
2. Izračunamo razmerje: višino delimo s širino in širino delimo z višino.
3. Določimo velikost črk za besedilo in približen razmik.
4. Izračunamo modul: višino formata delimo s približnim razmikom. Dobimo približno
število vrstic na stran – ga zaokrožimo in z njim zopet delimo višino formata. Rezultat
je višina modula oziroma dejanski razmik. Višino modula nato delimo še z rezultatom,
ki smo ga dobili pri izračunu razmerij med višino ter širino, in dobimo širino modula.
Za lažje razumevanje izračuna modula in sestave modularne mreže je na sliki 1 prikazan
izračun na primeru knjige Mnemozina, čas ljubljanskega grafičnega bienala (7),
oblikovalca Iviana Kana Mujezinovića, ki je celoten prelom knjige zasnoval na podlagi
modularne mreže (6).
FORMAT
190 × 220 mm – 538,583 × 623,622 t. e.
RAZMERJE
623,622 : 538,583 = 1,158
538,583 : 623,622 = 0,864
Približen razmik = 12 t. e.
Velikost črke = 10 t. e.
MODUL
Višina modula
623,622 : 12 = 51,9885
623,622 : 52 = 11,993 – dejanski razmik
Širina modula
11,993 : 1,158 = 10,357
Slika 1: Izračun modularne mreže na primeru knjige Mnemozina (6, 7).
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Po četrtem koraku iz prejšnjega izračuna sledi še peti, ki pa se navezuje na mrežo
črkovne črte (6):
5. Na podlagi izbrane velikosti črk za glavno besedilo uporabimo minuskulo f (zaradi
primerne višine podaljška navzgor glede na ostale črke), jo pretvorimo v krivulje in
njeno višino odštejemo od višine osnovnega modula. Dobljena razlika je odmik mreže
črkovne črte od modularne mreže (slika 2).
Odnos med modularno mrežo in mrežo črkovne črte je nato konstrukcija dveh mrež, ki
skrbita za enovito in natančno postavitev vseh elementov na format – glavno besedilo se
po vseh straneh nasloni na mrežo črkovne črte, ostali material (fotografije, ilustracije,
grafike) pa se ravna zgoraj na modularno mrežo (zgornja črkovna črta oziroma črta
verzalke) in spodaj na mrežo črkovne črte. V kombinaciji glavnega besedila in fotografije
so tako robovi fotografij zgoraj in spodaj dosledno poravnani z glavnim besedilom (6, 8).
MREŽA ČRKOVNE ČRTE
Velikost črke glavnega besedila = 10 t. e.
Višina minuskule f (pretvorjena v krivulje) = 7,029 t. e.
Razmik – Višina minuskule f
11,993 – 7,029 = 4,964 t. e.
Slika 2: Izračun mreže črkovne črte (6).

2.2.3 Tipografija
Tipografija je lepo urejena skupina črk in ne urejena skupina lepih črk (9). Tipografija je
umetnost, tehnologija urejanja črk v besede, z namenom po ustvarjanju in posnemanju
rokopisne črke. Osnova tipografskega snovanja je črka. Skozi tipografijo se izraža
tehnologija, natančnost in dobra urejenost – zadoščanje vsakodnevnim potrebam je bistvo
oblike in uporabnosti črke. Gre za disciplino organiziranja informacij na kar se da
objektiven način (3).
Izbira črkovne vrste niti ni tako pomembna kot to, kaj se z njo naredi. V resnici je dobrih
črkovnih vrst precej malo, večina sodobnih črkovnih vrst pa temelji na predhodnih
različicah (2). Črkovni vrsti, kot sta garamond in baskerville, sta označeni kot večni
klasiki, saj sta skozi čas dokazali, da sta čitljivi, večstranski in nevsiljivi, predvsem ko
govorimo o daljših besedilih (10). Grafični oblikovalec Massimo Vignelli je v svojem
opusu (11) nazorno nakazal, kako lahko za kakovostno grafično oblikovanje uporabljamo
le nekaj črkovnih vrst in ostale zavržemo. Posamezno črkovno vrsto je potrebno dobro
spoznati, da vemo, kaj lahko z njo naredimo (2).
Delo s posamezno črkovno vrsto oziroma njenimi družinami ima veliko prednosti, saj
ima ena družina več različic, pri čemer lahko vsaki posamezni različici določimo njeno
namembnost – navadna za glavno besedilo, polkrepka ali krepka za naslove, krepka
kurzivna za navedke ali podnaslove, kurzivna za podpise k slikam itd. (12).
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2.2.3.1 Baskerville
Baskerville je črkovna vrsta s serifi avtorja Johna Baskervilla, ustvarjena leta 1757 v
Angliji. Težnja pri črkovnih vrstah avtorja Baskervilla je bila izboljšati takratne pisave s
serifi. Avtor se je močno opiral na kaligrafijo – pravilni koti držanja pisal so ustvarjali
črke značilnih, natančnih potez in oblik. Ta pristop oblikovanja črk je močno vplival na
samo pisavo baskerville – enovit kontrast med podebeljenimi in tankimi potezami,
ostrimi in natančno zaključeni serifi ter pri okroglih črkah vertikalno os podebelitve.
Razmerja črk so široka in pravilna, z odprtimi protioblikami in okroglimi potezami, ki so
popolnoma okrogle (10).
Posebne lastnosti pisave so: poudarki vertikalnih potez, višina verzalk je manjša od
višine ascenderja minuskul, visoka prečna poteza in oster vrh črke A, zgornji in spodnji
serif pri črki C, dolga spodnja poteza črke E, podaljšek navzdol črke J sega v spodnji
črkovni pas, črka Q ima posebno zavit rep, črka R stoji z močnim spodnjim krakom ter
minuskula g z odprto zanko (10).
2.2.3.2 Futura
Futura je linearna črkovna vrsta avtorja Paula Rennerja, ustvarjena leta 1928 v Nemčiji.
Grajena je iz minimalnega nabora geometrijskih oblik, ki so logično ponovljene,
zrcaljene, obrnjene in skupaj sestavljajo celoten nabor črk. Glede na razmerja gre za
klasične oblike črk, predvsem pri verzalkah, ki spominjajo na starorimske črkopise. Kot
tradicionalna črkovna vrsta za besedila imajo minuskule manjši srednji črkovni pas in
visoke ascenderje, ki presegajo višino verzalk. Kljub povsem poenoteni vizualni enakosti
debeline črkovih potez gre za optično razlikovanje, saj določeni deli črk rahlo odstopajo
od geometrične širine, zato poteze črk izgledajo optično enako široke in v ravnotežju
(10).
Posebnosti pisave futura so v klasičnih razmerjih verzalk, velikih podaljških navzgor in
pri posameznih črkah, npr. A, M, V, W, ostrih (vodoravnih) zaključkih. Posebnosti se
izražajo v začetni in zaključni potezi verzalke in minuskule c, geometrijsko ravni in
navpični drži črk E, F, L, S, širšem M, humanistični obliki črk a in g, okroglih pikah pri i
in j, ravnih zaključkih črk j in t ter ostrem dnu pri črkah v in w (10).

2.2.4 Hierarhija in odnosi
Ena izmed glavnih značilnosti pri tipografiji je hierarhija med posameznimi deli besedila
– odnosi med naslovi in podnaslovi, naslovi in glavnim besedilom, podnaslovi in glavnim
besedilom, odnosi med glavnim besedilom in podpisi k slikam, velikost in postavitev
paginacije glede na zrcalo strani itd. (3).
Če želimo doseči enovitost v tiskovini, moramo poskrbeti, da so naslovi vedno v enaki
velikosti in da ne mešamo različnih črkovnih vrst enega sloga ali podobnih slogov (npr.
helvetico z universom ali pri črkovnih vrstah s serifi – bodoni z garamondom) (5).
Primerna je tudi raba samo dveh velikosti črkovnih vrst na eni strani, npr. velikost 20 t. e.
pisave za naslove in 10 t. e. pisave za glavno besedilo. Če se zraven pojavijo podnaslovi,
se lahko le-te oblikuje v enaki velikosti kot naslove, le da v tem primeru ločimo
podnaslov od naslova z drugo različico pisave – krepek naslov in zraven podnaslov v
polkrepki ali navadni različici. V tem primeru lahko uporabimo še kakšen drug grafični
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element, ki pomaga pri ločevanju omenjenih delov, a je odvisno od okoliščin, znotraj
katerih oblikujemo (2).

2.2.5 Prelom
Še preden se na formatu določi prostor namenjen besedilu, se mora oblikovalec dobro
spoznati z vsebino, ki jo bo oblikoval. Iz tega lahko načrtuje različne rešitve in predvidi
odziv na prihajajoče okoliščine. Z natančnimi oblikovnimi predlogami posameznih strani
oblikovanega dela se lahko doseže največja natančnost pri dokončni upodobitvi in obliki
materiala na strani (5).
Vsako delo, vsaka tiskovina ima različne zahteve, kar se tiče postavitve elementov na
format. Večina tiskovin je sestavljena iz besedila, fotografij in podpisov, naloga
oblikovalca pa je, da skrbno in premišljeno izbere ter primerno uredi material, da lahko
ta izraža bistvo in pomen. Oblikovalec se zopet poslužuje uporabe mreže – nastavitev
zunanjih robov in števila stolpcev za besedilo. Narava tiskovine sama narekuje število
stolpcev: 2, 3 ali 4 stolpci za knjigo ali brošuro in 6 ali več za tiskovino, kot je časopis.
Po navpični razdelitvi formata sledi še vodoravna delitev, ki na formatu postavi število
modulov, znotraj katerih se nato hiearhično umešča vsebina (2).
Vsebino oziroma glavno besedilo v stolpce nato postavljamo glede na obseg besedila, ton,
ki ga sporočilo narekuje, in berljivost skozi celotno tiskovino. Osnovna značilnost
postavitve besedila je poravnava vrstic. Poznamo štiri osnovne načine poravnave –
obojestranska poravnava, leva poravnava z neravno desno stranjo, desna poravnava z
neravno levo stranjo in sredinska poravnava (12).
Levostranska poravnava vrstice ima začetek vrstice v enaki točki in zaključek v približni
širini stolpca (2). Neravni, nazobčeni konci vrstic ustvarjajo belino, ki zrahlja ploskovne
sivine besedila na celotni strani, enakomerni prazni prostori med besedami pa omogočajo
hitrejšo prepoznavo skupin besed (12). Ta oblika je logična za oko, saj izvira iz kulture
branja zahodnih civilizacij od leve proti desni (2).
Obojestranska poravnava ima besedilo poravnano na obeh straneh vrstice, vse vrstice so
enako dolge. Črke so poravnane na levem in desnem robu (12). Ta vrsta poravnave je
primerna predvsem za knjige (2).

2.3 CELOSTNO OBLIKOVANJE
Redko se še zgodi, da je oblikovalska naloga samo en izdelek – največkrat naletimo na
okoliščine, kjer oblikujemo izdelek, ki je del obsežnejše celote. Ustvarjanje enovite
povezave med temi izdelki je ključnega pomena, da se npr. podjetje v javnosti predstavlja
kar se da celovito in enotno (3).
Oblikovalec mora upoštevati predhodne smernice vizualnega komuniciranja podjetja in
oblikovalske težnje podrejati celostni podobi, ki je že ustvarjena. Dosledno oblikuje in
uporablja grafične elemente na različnih tiskovinah in za različne okoliščine (3).
Dokončne podobe ne sestavljajo le simbol, barva in izbor tipografije, ampak vse
značilnosti od velikosti črk na formatu, naslonil, do črkovnih in besednih praznih
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prostorov ter razmikov. Izbira in izraznost črkovne vrste je enako bistvena kot sam
simbol ali barva, saj neposredno komunicira in izraža začrtana izhodišča podjetja (13).
Celostna grafična podoba podjetja so organizirana vidna sporočila, ki posamezniku
vzbujajo dražljaje, ki jih le-ta goji ob stiku s podobo. Ta podoba ponavadi ni realna,
ampak zgolj vizualni prikaz vrednot, ciljev in ambicij na simbolni ravni. Gre za posredno
predstavljanje organizacije, brez neposrednega stika (13).
Najosnovnejša in najpogostejša stalnica celostne grafične podobe je znak, ki je glavni
predstavnik podobe organizacije na vizualni ravni. V različnih okoliščinah izstopa in
vzbuja največ pozornosti med ostalimi vizualnimi elementi. Znak lahko nezavedno
upodablja pomen in delovanje organizacije; sama moč in sporočilnost oblike namreč
tičita globoko v človeški podzavesti in sta rezultat zgodovinskih izkušenj posameznika
(13). Zaradi hitrega prenosa in izmenjevanja informacij si organizacije vedno bolj želijo
več osebne izraznosti, kot pa da se poslužujejo slogovno enakih rešitev, ki izvirajo iz
aktualnih smernic. Z razumevanjem rasti vizualne kulture se vedno več kulturnih in
komercialnih institucij prepušča in zaupa oblikovalcem za razvoj edinstvenega,
zapomljivega in vedno manj tradicionalnega vizualnega jezika (14).
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 PREDSTAVITEV ČASOPISA
Lokalni časopis Savinjske novice je tedenski časopis, ki izhaja na področju Savinjske doline
in njene okolice. V svojem 50. letu delovanja je časopis ohranil svoj obstoj in še vedno
opravlja svojo nalogo. Gre za časopis poljudnoznanstvene narave, kjer vsebino večinoma
pripravljajo angažirani posamezniki, ki jim je v interesu, da se lokalni časopis ohranja in živi.
Glavna naloga lokalnega časopisa je informiranje lokalnega prebivalstva o lokalnih
aktivnostih in dogodkih. Savinjske novice pokrivajo kulturne, družbene, politične,
gospodarske in športne dogodke. Časopis ob izvajanju svoje primarne naloge skrbi tudi za
dosledno beleženje in arhiviranje polpretekle zgodovine manjšega kraja. Pri tem se mora
lokalni časopis zavedati, da je njegov obstoj širši od trenutnega časa in da sam skrbi za
podobo skupnosti, tako v prostoru kot času.

3.2 RAZLOG ZA PRENOVO
Vsako delo, ki ima stik z množico ljudi, lahko vpliva nanjo, jo spreminja in definira. Enako
velja za lokalni časopis, katerega posredna naloga je stopiti v stik z bralci. V tem primeru
lahko rečemo, da izgled časopisa pogojuje bralčev pogled na novice in posledično na stvarne
okoliščine. Lokalni časopis posredno in podzavestno vpliva na izgled družbe, njeno obnašanje
in njen okus.
V primeru Savinjskih novic je bila osvežitev potrebna že pred leti. V kraju, kjer časopis izhaja,
se je v zadnjih letih zgodilo že ogromno sprememb (predvsem na področju lokalne ponudbe
in urbanizma), čemur bi morala slediti tudi časopisna hiša oziroma bi lahko preko časopisa
sama narekovala tempo in podobo sprememb. Lokalna skupnost, ki si želi razvoja, potrebuje
ne le infrastrukturo, ampak predvsem z vizualnimi sporočili upodabljati urejeno, napredno
družbo, sposobno svobodnega, a objektivnega in kritičnega razmišljanja.
Iz omenjenih razlogov je bila sprožena osebna želja po prenovi lokalnega časopisa. Ustvariti
osveženo, celostno, enovito in prepoznavno podobo, postaviti novo obliko zrcala, vpeljati
pravila za zagotavljanje enovitega preloma besedila ter zagotoviti dosledno reševanje
mikrotipografskih primerov.

3.3 PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA
Prenova lokalnega časopisa Savinjske novice se je začela s podrobnim pregledom aktualnega
stanja in zgodovinskega razvoja časopisa. Prva opazna sprememba po izvirni obliki časopisa
iz leta 1969 (slika 3, prva po vrsti) se je zgodila leta 1992 (slika 3, tretja po vrsti), kjer gre za
očitno posledico digitalizacije postopka priprave in izdelave časopisne tiskovine. Iz
kakovostne oblike, z resno podobo naslovne strani, glave časopisa in nepristransko izbiro
črkovnih vrst je digitalizacija dopustila neprimeren izgled lokalnega časopisa.
Po pregledu zgodovinskih primerov je sledila podrobna analiza preloma aktualnih številk
oziroma izbrane številke, ki se je prenavljala kot oblikovna zasnova predloge v praktičnem
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delu diplomskega dela. V splošnem je bilo opaziti neprimerno uporabo črkovnih vrst in
njihovih družin glede na vsebino besedila in okoliščine v prelomu – npr. naslovi umeščeni
pod podnaslove. Nad sredinsko poravnanimi naslovi člankov stojijo levo poravnani
podnaslovi. Ti bi bolje služili svojemu namenu, če bi se jih umestilo pod glavne naslove, v
poenoteni poravnavi, med sabo pa bi jih ločili le z različnima različicama izbrane črkovne
vrste (naslov krepko, podnaslov navadno ali kurzivno). Podnaslovi so v obstoječi obliki
časopisa dodatno izpostavljeni tudi v posebnem grafičnem elementu, ki deluje kot del
vizualnega jezika, a je verjetnost, da so zaradi njihove pozicije, velikosti, oblike in odnosa z
glavnimi naslovi, podnaslovi malce spregledani.
S podobnim grafičnim elementom je oblikovana tudi paginacija. Na zgornjem, zunanjem robu
so opisane rubrike člankov (živa paginacija), na spodnjih robovih pa so označene strani z
dodatno informacijo o izdani številki (edicija, datum). Ponovno bi bilo potrebno premisliti o
odnosih v velikosti teh elementov glede na njihovo vlogo in zrcalo strani.
Nehvaležno do tistega, ki je članek pripravil, je oblikovan tudi podpis avtorja. Glede na to, da
se lokalni časopis trudi obdržati svoj položaj s posamezniki, ki delo novinarja opravljajo v
svojem prostem času, bi lahko bil avtor bolj izpostavljen, kot pa da je zanemarljivo naveden
na koncu članka – pogosto le z začetnicama imena in priimka. Primer neenovitih rešitev so
tudi opombe, izpostavitve besedila in podobne vsebine, ki se v časopisu pogosto pojavijo brez
rdeče niti in brez nazornega vizualnega elementa (pogosto od številke do številke časopisa
različni), ki bi to vsebino vizualno izpostavil.
Pri prenovi časopisa je bilo ključno določiti vse tehnične, temeljne gradnike časopisne
tiskovine, pripraviti tipične oblike ponavljajočih se vsebinskih delov (naslovi, podnaslovi,
podpisi k slikam, opombe, podpisi avtorjev, oglasi) in celostno poskrbeti za enovit izgled ter
časopisu ustvariti značilno, prepoznavno podobo.

Slika 3: Primeri naslovnic Savinjskih novic od leta 1969 do leta 2010 (vir: arhiv Savinjskih novic).
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3.4 NAČRTOVANJE PRENOVE
Po pregledu je bilo jasno, da bo prenova časopisa zahtevala korenite spremembe in se je bo
potrebno lotiti postopoma – določiti format, izračunati osnovni modul, postaviti novo mrežo,
oblikovati zrcalo, določiti mesta paginacije ter oblikovno predvideti in rešiti posebnosti v
prelomu (opombe in podobno). Postavitev t. i. ogrodja je bila ključnega pomena za temeljito
in natančno delo v nadaljnjih fazah oblikovanja.
Bolj kot samo oblikovanje časopisa v pomenu, da gre za estetsko delo, gre predvsem za
tehnični izdelek. Prenovljena različica Savinjskih novic je v prvi točki zgolj tehnična podpora
in oblikovna predloga, zato so v prenovljeni številki fotografije zamenjane s sivimi ploskvami,
saj se s tem izdelek približa tehničnemu vidiku oblikovanja.

3.4.1 Format
Format obstoječega časopisa je A4 in je bil pri prenovi ohranjen iz več razlogov: ohranjanje
proizvodnih postopkov in stroškov proizvodnje, večja verjetnost za izvedbo prenove,
prepoznavnost formata pri ciljni publiki in osebna želja, da se s prenovo spremeni samo
grafična oblika. V tej točki bi se lahko zamenjala tudi vrsta tiskovnega materiala, a se je,
zaradi ohranitve dosedanjega postopka proizvodnje in nemotenega sodelovanja med
časopisno hišo in tiskarno, ohranila tudi ta.
Poleg omenjenih razlogov je A oziroma A4 format še vedno zelo praktičen v primeru
dostavljanja, saj je omenjeni format v primerjavi z velikoformatnimi časopisi relativno
majhen.

3.4.2 Ogrodje
3.4.2.1 Modularna mreža in mreža črkovne črte
Osnovni modul skrbi za celotno ogrodje in vse odnose med grafičnimi elementi, ki se pojavijo
na formatu – narekuje postavitev, velikost in prazne prostore (razmike, umike). V primeru
prenove Savinjskih novic je bil modul izračunan iz formata A4. Na podlagi velikosti črke za
glavno besedilo 9 t. e. in približnega razmika 11 t. e. je velikost osnovnega modula znašala
7,731 × 10,934 t. e., pri čemer je višina podala tudi velikost dejanskega razmika.
Po izračunu modula (slika 4, levo zgoraj) in dejanskega razmika je sledila nastavitev mreže
črkovne črte (slika 4, desno zgoraj). Gre za mrežo z osnovno črkovno črto, na katero se
nasloni vso glavno besedilo. S tem je doseženo enovito postavljanje besedila v enako
umeščene vrstice po celotni tiskovini (slika 5). Vse vrstice besedila v stolpcih na posamezni
strani so poravnane med seboj, kot tudi z vrsticami na predhodni in sledeči strani. Ta pristop
je ključnega pomena za prelom besedila v tiskovini, kot je časopis. V primeru, da tega ne bi
vključili v načrtovanje, bi se namreč kasneje na posameznih straneh lahko dogajale izjeme pri
poravnavi besedil in ostalih elementov skozi celotno publikacijo.
V primeru Savinjskih novic se je omenjene lastnosti nastavilo v programu InDesign pri
nastavitvah mrež (meni nastavitve, ang. preferences, in podmeni mreže, ang. grids): 1) v polja
mreže osnovne črte (ang. baseline grid), z začetkom štetja mreže na 6,047 t. e. (razlika med
višino modula in višino črke f) in ponovitvi črte na vsakih 10,934 t. e. (višina modula oziroma
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dejanski razmik) ter 2) v polja pod mrežo dokumenta (ang. document grid) sta se vpisala le
rezultata širine (7,731 t. e.) in višine (10,934 t. e.) modula, ki na format nato postavita
modularno mrežo (slika 4, levo zgoraj).
Kombinacija nastavljene modularne mreže in mreže črkovne črte začrta poenotene postavitve
elementov in enovitost tiskovine. Modularna mreža nakaže naslonitev zgornjega roba
elementa, spodnji rob pa se nasloni na mrežo črkovne črte (slika 5). Fotografije so v
kombinaciji z besedilom zgoraj poravnane z zgornjo črto črkovnega pasu (zgornji rob
modularne mreže) in spodaj s črkovno črto (mreža osnovne črkovne črte).
Robovi, prazni prostori in velikosti posameznih elementov so v oblikovanem izdelku
nastavljeni glede na modul mreže – zanemari se ostale merske enote, vse lastnosti pa nato
določamo z n-številom osnovnega modula (slika 4, levo zgoraj).
3.4.2.2 Tipografska mreža
Pri prenovljeni obliki zrcala Savinjskih novic je bila iz modularne mreže (slika 4, levo zgoraj)
nastavljena tipografska mreža (slika 4, levo in desno spodaj) s štirimi stolpci, ki so med sabo
ločeni z dvema osnovnima moduloma. Celotna mreža je na format nato umeščena s praznimi
robovi v velikosti štirih modulov na zgornjem in zunanjem robu, tremi moduli na notranjem
robu zrcala in dvema moduloma na spodnjem robu. Velikost roba narekuje njegova
namembnost (npr. paginacija v zgornjem robu).
Omenjene nastavitve se v programu InDesign nastavijo pod nastavitvami praznih robov in
stolpcev (meni prelom, ang. layout, podmeni prazni robovi in stolpci, ang. margins and
columns).
V zgornjem robu zrcala je v širini tipografske mreže umeščena paginacija (sliki 5 in 6).
3.4.2.3 Paginacija
Paginacija v prenovljeni obliki Savinjskih novic je preplet statične in žive paginacije (sliki 5
in 6). Gre za nabor formalnih informacij, ki se skupaj pojavijo v zgornjem robu formata. Na
zunanji strani zgornjega roba je označena zaporedna številka strani, na notranji strani pa
ločene na dva dela (ko je tiskovina odprta) stojijo informacije o izdani številki. Živ del
paginacije je postavljen v sredino zgornjega roba in se spreminja glede na rubrike člankov, ki
so na strani. V primeru, da je rubrik na strani več, se te navaja v vrsticah, eno pod drugo.
3.4.2.4 Ločitvene linije
Ločitvene linije so grafični element, ki skrbi za red. V poenoteni debelini (0,5 t. e.) se
umeščajo med članke in ostalo vsebino (slika 7). Ustvarjajo preglednejšo in jasnejšo podobo
preloma, kjer vsakemu posameznemu sklopu vsebine začrtajo njegovo mesto.
Na formatu se v osnovi pojavita liniji zgoraj in spodaj (slika 6), ki skupaj zamejita in jasno
nakažeta robove zrcala. Zgornja linija ima v tem primeru še dodatno funkcijo, saj ločuje
paginacijo od vsebine časopisa, spodnja linija pa spremeni pozicijo, kadar se v prelomu pojavi
oglas – linija se tako premakne med vsebino časopisa (nova meja zrcala) in oglas, s čimer se
jasno nakaže, da oglasi niso del časopisne vsebine.
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Slika 4: Primer modularne mreže (levo zgoraj), mreže črkovne črte (desno zgoraj), shematski prikaz priprave tipografske
mreže glede na modularno (levo spodaj) in tipografska mreža prenovljene številke Savinjskih novic (desno spodaj).
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Slika 5: Prikaz umestitve besedila na mrežo črkovne črte (rdeče barve) in poravnava fotografskega materiala z besedilom, v
kombinaciji z modularno mrežo (modre barve).
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Slika 6: Primer paginacije ter postavitve osnovnih ločitvenih linij na zgornjem in spodnjem robu zrcala.

16

Slika 7: Izsek iz prenovljene številke Savinjskih novic, ki prikazuje uporabo ločitvenih linij med posameznimi članki.
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3.4.3 Tipografija
Izbor črkovne vrste v primeru časopisa, kot tehnično zahtevnega oblikovalskega izdelka in
družbeno povezovalnega orodja, zahteva, da v prvi točki ustreza tehničnim vidikom
berljivosti in čitljivosti. V drugem primeru, kjer časopis preko vizualne izraznosti vpliva na
družbo, pa se o izboru črkovne vrste odločamo glede na karakter in podobo posamezne
črkovne vrste.
V primeru Savinjskih novic sta bili izbrani črkovni vrsti baskerville in futura (slika 8). Prva
skrbi predvsem za tehnično dovršenost pri branju, medtem ko daje druga časopisu manj
strogo, a stabilno osebnost. Poleg uporabe obeh pisav v prelomu besedila sta obe uporabljeni
tudi v prenovljenem logotipu časopisa in s tem povezujeta vsebino z naslovnico. Pisavi se v
samem logotipu med seboj izrazno dopolnjujeta ter ustvarjata nasprotje in preplet med
tradicionalno-formalnim in osveženim, sodobnim izgledom.
Za glavna besedila, podpise slik, paginacijo ter navajanje avtorjev člankov in fotografij je
uporabljena črkovna vrsta baskerville, medtem ko futura zaradi svoje izrazite, močnejše
oblike služi za naslove, podnaslove, opombe ali v primerih, ko je odnos med bralcem in
besedilom manj uraden.
K izboru teh dveh črkovnih vrst je prispeval predvsem nabor različic pri obeh pisavah. Glede
na to, da je bilo za časopis že vnaprej pričakovano, da se bodo v prelomu pojavljali različni
primeri oblikovanja besedil, sta bili črkovni vrsti baskerville in futura primerna izbira – poleg
osnovne različice baskerville za glavna besedila je bila potrebna kurzivna različica, ki se
prvotno uporablja pri podpisih slik. Služi pa tudi za reševanje ostalih, podrobnejših
tipografskih primerov znotraj obsežnejšega besedila. Črkovna vrsta futura je prav tako ob
polkrepki različici potrebovala še krepko, futura bold. Ustvarjeno hierarhično razmerje v
prelomu, od naslovov v futurini krepki različici, podnaslovov v različici futura medium, do
glavnega besedila v črkovni vrsti baskerville navadna in manjših delov besedila ali podpisov
k slikam v baskerville kurzivno, je poskrbelo za celosten prelom in urejanje besedila.

Slika 8: Izbrani črkovni vrsti baskerville in futura.

3.4.3.1 Tipografska hierarhija in slogi
Poleg izbora črkovne vrste za glavno besedilo ali naslove je bilo v delu tehnične priprave za
enovito tipografsko oblikovanje besedil potrebno pripraviti sloge izbranih črkovnih vrst (slika
9). Ti služijo za poenostavljeno in dosledno posnemanje oblikovanja posameznih delov
preloma ter posledično doseganje celostnega izdelka ali večih izdaj.
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V primeru Savinjskih novic so bile za celoten prelom nastavljene sledeče značilnosti črkovnih
vrst (slika 9):
1. Naslovi: futura bold, velikost črk 12 t. e., razmik 14 t. e., optično nastavljen prazen prostor
med črkami na 0.
2. Podnaslovi: futura medium, velikost črk 9 t. e., razmik je sledil mreži črkovne črte, a v
osnovi nastavljen na 10 t. e., optično nastavljen prazen prostor med črkami na 0.
3. Manjši naslovi: futura bold, velikost črk 9 t. e., razmik je sledil mreži črkovne črte, a v
osnovi nastavljen na 10 t. e., optično nastavljen prazen prostor med črkami na 0.
4. Tekoče besedilo: baskerville regular, velikost črk 9 t. e., razmik 11 t. e. (nato prilagojen
mreži črkovne črte), optično nastavljen prazen prostor med črkami na 0.
5. Podpisi: baskerville italic, velikost črk 9 t. e., razmik sledi mreži črkovne črte, a v osnovi
nastavljen na 10 t. e., optično nastavljen prazen prostor med črkami in povečan na 10.

Slika 9: Prikaz razmerij med slogom in velikostjo izbranih črkovnih vrst.

Kot je opazno iz nastavitev, ne gre za velike razlike med posameznimi deli besedil, saj
načeloma med njimi niti niso potrebne. Tudi ogromna razlika v velikosti med naslovom in
glavnim besedilom ni potrebna (slika 10), saj se pisavi razlikujeta že po obliki. Poleg samega
izgleda pa se z nastavitvami pisav vpliva predvsem na samo čitljivost besedila – namesto
povečevanja velikosti črk se lahko čitljivost izboljša s povečevanjem praznega prostora med
njimi. To v primeru pisave baskerville regular za glavno besedilo ni bilo potrebno, se je pa
povečal prazen prostor med črkami (10) pri podpisih slik, saj je kurzivna različica črkovne
vrste baskerville precej ožja in se jo je s tem približalo osnovni različici baskerville.
Dodatni, manjši naslovi so bili v sloge vpeljani predvsem za dele besedil, kjer se poleg
glavnega naslova članka pojavi del besedila, ki je podpoglavje in potrebuje dodaten naslov
(slika 10). Vsebina je tako posebej izpostavljena, a ne izstopa.
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Slika 10: Prikaz slogov črkovnih vrst na praktičnem primeru. Številka 1 prikazuje naslov, številka 2 podnaslov, številka 3
glavno besedilo, številka 4 manjše naslove in številka 5 podpise k slikam.

Celoten nabor slogov črkovnih vrst se je v programu InDesign nastavilo za hitrejše urejanje in
prelom besedila (okno slog črke, ang. character styles, meni možnosti črkovnega sloga, ang.
character style options) (slika 11).

Slika 11: Okno character style options v programu Adobe InDesign.
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3.5 OBLIKOVANJE
3.5.1 Glava oziroma logotip časopisa
Najopaznejša sprememba prenovljenega logotipa Savinjskih novic je sprememba črkovne
vrste. Iz ilustriranih potez (slika 12, zgoraj) je logotip časopisa spremenjen v strogo črkovno
obliko (slika 12, spodaj). Prvi del logotipa »Savinjske«, oblikovan v pisavi baskerville regular,
je lahkoten kontrast drugemu delu »NOVICE«, ki je stavljen v krepki različici pisave futura.
Kljub povsem drugačni obliki logotipa glede na obstoječega je v prenovljenem ohranjen enak
kontrast med črkovno različnima posameznima deloma logotipa – »SavinjskeNOVICE«. Ta
oblika izhaja iz prvih številk časopisa, a je bila v času digitalne dobe še najbolj spremenjena.
Poleg črkovne vrste se spremeni tudi barva oziroma se ta odstrani. Prenovljen logotip (slika
12, spodaj) ne vključuje barve in je z novo obliko vizualno klasičen.

Slika 12: Primerjava obstoječe (zgoraj) (vir: spletno mesto Savinjske novice) in prenovljene (spodaj) glave časopisa
Savinjske novice.

3.5.2 Naslovnica
Glavna sprememba pri prenovljeni naslovnici Savinjskih novic (slika 13) je poustvaritev ideje
o tem, kaj naj bi bila naslovnica časopisa. Naslovnica ponavadi izda vsebino že ob prvem
stiku, medtem ko prenovljena naslovnica ne nosi več fotografij zajetih trenutkov dogodka ali
tipičnih motivov najodmevnejše novice tedna, ampak je zamenjana z motivi Savinjske doline.
Nova naslovnica tednika, z nevsiljivo gesto, postane tedenska razglednica in pozdrav doline v
naročnikov nabiralnik.
Oblikovno je na naslovnici spremenjen format fotografije iz vodoravnega v optično zastavljen
kvadrat, kjer je sedaj možna umestitev tudi fotografij navpičnega formata, ki prej ni bila
mogoča. Poleg spremembe oblike fotografije so na naslovnici odstranjeni tudi naslovi člankov.
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Preoblikovana glava časopisa (logotip) sledi širini fotografije in je dvignjena v zgornji rob
formata, ki ga narekuje zrcalo znotraj časopisa. Informacije o izdani številki se prav tako z
desnega zgornjega roba umestijo nad glavo, v eno vrstico po celotni širini zgornjega roba
formata. Informacije so na naslovnici od levega do desnega roba nanizane po formalnosti – od
letnice in datuma izdaje, do oznake zaporedne izdane številke in cene. Poleg formalnih
elementov je črtna koda z desne strani premaknjena na levi rob, a zaradi postavitve izven
zrcala (za polovico svoje širine) ne deluje kot del naslovnice.
Za zaključek je na naključno mesto, kjer ostane še največ praznega prostora, vključena zelena
pika – ponavadi nepotiskana (brez imena in naslova naročnika) in nato prelepljena z nalepko
enake velikosti in barve, a s podatki za dostavo. Zelena pika pozneje postane ključni vizualni
element skozi celoten časopis in se pojavlja na točno določenih mestih, kot opomba ali
podrobnost za izpostavljanje določenih situacij. Zelena barva, ki je s prenovljenim logotipom
odstranjena iz glave časopisa, se postavi v ozadje in ohrani kot spremno vodilo oziroma motiv
skozi celoten časopis.

3.5.3 Prelom
Prelom besedila (slika 14) v prenovljeni obliki Savinjskih novic sledi obliki tipografske mreže,
še vedno pa v kombinaciji z ostalimi grafičnimi elementi upošteva modul in modularno mrežo.
3.5.3.1 Glavno besedilo
Glavno besedilo se usede na mrežo črkovne črte, sledi pa prostoru, ki ga začrta tipografska
mreža (slika 5). Oblikovano je obojestransko, posebnosti tekočega besedila pa se pojavijo pri
umikih prvih vrstic novih odstavkov in umiku celotnega odstavka ali stavka v primeru
citiranja (slika 15). Glavno besedilo se vedno zaključi z zeleno piko – element prepoznavnosti.
3.5.3.2 Naslovi, podnaslovi in avtorske informacije
Hierarhija glede na vsebino in odnosi med različicami črkovnih vrst se nazorno izkazujejo pri
naslovih – futura bold za glavne naslove in futura medium za podnaslove. Za razliko od
obojestransko poravnanega glavnega besedila so naslovi levo poravnani. Takšna oblika
ustvari odstopanje od večine in jasno nakaže, kje se pojavi nova ali drugačna vsebina –
podnaslovi znotraj glavnega besedila jasno nakažejo, kje gre za spremembo.
Pod tipično obliko naslovov sledi navajanje avtorja besedila in fotografije v članku. Zgolj
zaradi formalnosti sta oba podatka pisana v enaki pisavi kot tekoče besedilo, ob njima pa se
pojavita dva grafična elementa, zelen krog oziroma pika in kvadratek. Oba sta del vizualnega
jezika podobe časopisa; pika se navezuje na zeleno piko, ki zaključi članek – poveže članek z
avtorjem članka, kvadratek pa glede na pravokotno obliko fotografij poveže fotografijo v
članku z njenim avtorjem, fotografom (slika 14).
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Slika 13: Prenovljena naslovnica Savinjskih novic.
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Slika 14: Prikaz zrcala strani Savinjskih novic: tipična oblika naslovov, prelom besedila, umiki prvih vrstic odstavkov,
navajanje avtorjev člankov in fotografij ter umestitev fotografije z njenim podpisom.
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3.5.3.3 Fotografije in podpisi
Fotografije se v prelom vključijo poljubno oziroma naključno – velikost in položaj narekuje
prostor, ki ostane na voljo glede na količino glavnega besedila. Že omenjena pomembnost pri
vstavljanju fotografij v prelom je naslonilo zgoraj na modularno mrežo in spodaj na mrežo
črkovne črte, s čimer se fotografija poravna z besedilom (slika 5).
Podpisi k fotografijam niso velika posebnost v prelomu – po širini sledijo fotografiji, kot vsa
ostala besedila pa se naslanjajo na mrežo črkovne črte. Zaradi ločevanja od ostale vsebine so
pisani v kurzivni različici pisave baskerville (slika 14).
3.5.3.4 Umiki
Umik prve vrstice v desno, v prvem odstavku članka je stalna napaka v obstoječi obliki
časopisa. Ta je bila s prenovljeno predlogo odpravljena, umik prve vrstice odstavka pa se je
pravilno oblikoval v vseh sledečih odstavkih članka (slika 14, drugi stolpec prvega in drugega
članka). Z uporabo umika je mogoče prihraniti na prostoru, saj umik poskrbi za dovolj jasen
prikaz, da gre za nov odstavek in dodatna prazna vrstica med dvema odstavkoma ni potrebna.
Velikost umika je nastavljena na en osnovni modul.
Umik večjega dela besedila pa je bil uporabljen za izpostavitev posebne vsebine, npr. citatov
znotraj članka (slika 15).
3.5.3.5 Obvestila
Obvestila (slika 16) so bila vedno del Savinjskih novic, a se niso nikoli pojavljala v enotnih,
jasnih oblikah. S tem namenom je v prenovljeni številki vpeljan element zelenega kroga, ki na
formatu jasno izstopa od ostale vsebine in bralca opozarja na njihovo posebnost. Krog se
lahko pojavi prazen ali z vključenim naslovom, ki opozarja na sporočilo, ki mu sledi.
3.5.3.6 Oglasi
Oglasi v obstoječih številkah nimajo jasno zastavljenega prostora. Vedno se pojavijo po
celotni strani ali pa v določenih delih časopisa, ki so temu namenjeni – največkrat nekje v
sredini tiskovine, kot nekakšen premor med dvema deloma časopisa. Od vsebine se ločijo
zaradi velikih barvnih površin in samih motivov, ki jasno nakazujejo, da gre za oglas.
Prenovljena številka Savinjskih novic upošteva, da sta vsebina časopisa in oglasi dve različni
enoti (slika 17). Ločeni sta z ločilno črto, ki je v primeru oglasa na strani s člankom dvignjena
s spodnjega roba zrcala in postavljena med članek in oglas. S tem se vizualno nakaže, da je
oglas druga vsebina.
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Slika 15: Prikaz umika citiranega besedila v četrtem stolpcu.
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Slika 16: Primer prenovljene oblike obvestila.
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Slika 17: Primer umestitve oglasa. Prikazan je tudi premik spodnje ločitvene linije med časopisno vsebino in oglas.
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3.5.4 Vizualni jezik
Ker sam logotip za organizacijo in tiskovino, kot je časopis, ni dovolj, se je ob prenovi razvil
tudi vizualni jezik (slika 18), ki preko različnih in poenotenih grafičnih elementov vizualno
poveže vsebino od naslovnice do zadnje besede časopisa.
Glede na to, da je s prenovo logotipa odstranjena krovna zelena barva, jo je bilo potrebno za
razpoznavnost še vedno ohraniti. Sama zelena barva je glede na prejšnjo veliko bolj žareča, a
je zato primernejša za uporabo v specifičnih delih vsebine, ki morajo izstopati.
Vsi zeleni elementi, ki so do sedaj v časopisu delovali dekorativno, v prenovljeni obliki
postanejo del vsebine in prevzamejo funkcionalno vlogo. Zelena pika je krovna in se pojavlja
vse od naslovnice, zaključkov besedil, do opomb in ostalih posebnih primerov. V vizualni
jezik se vklopijo še ostali tipografski in grafični elementi (v poenoteni zeleni barvi), ki
časopis povezujejo v enovit vizualni jezik in ustvarjajo prepoznavnost.

Slika 18: Nabor elementov vizualnega jezika.

3.5.5 Prepoznavnost
Najšibkejša točka obstoječe oblike časopisa Savinjske novice, glede na vizualno izraznost, je
njegova prepoznavnost. Dosedanji črkovni logotip ilustrirane narave ne izraža resnosti in v
okoliščinah, kjer se ne pojavi kot glava naslovnice, ne deluje. Temu je sledila rešitev, ki lahko
služi predvsem na različnih upodobitvah (korespondenčne tiskovine, reklamni material,
spletne grafike itd.), najpomembneje pa je, da na naslovnici daje močan vtis, da gre za resno
časopisno dejavnost.
Časopisna hiša in tednik Savinjske novice s prenovo dobita celostno podobo, s katero se
organizacija v javnosti prikazuje kot resna, stabilna, transparentna in celostna.
Leto 2019 bi bilo v primeru realizacije zasnove tudi primerno za predstavitev nove podobe
javnosti, saj se številka 5 z zeleno piko lepo poveže v jubilejno letnico 50 (slika 19), kar bi
označilo, da se časopis kljub svoji starosti premika naprej.

29

Slika 19: Nabor aplikacij celostne grafične podobe ob 50-letnici Savinjskih novic.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
4.1 NASLOVNICA
Pri naslovnici je najhitreje opazna sprememba v količini informacij. Če obstoječa
naslovnica (slika 20, levo) uporabnika nagovarja z naslovi člankov, mu prenovljena
naslovnica (slika 20, desno) ponuja le vzdušje – vzdušje časa in prostora, od koder
časopis prihaja. Nova naslovnica temelji na ideji pisemske razglednice, s katero naročnik
tedensko prejme pozdrav narave in okoliša, v katerem biva.
V primerjavi z obstoječo naslovnico so na prenovljeni opazne tudi oblikovne spremembe.
Format fotografije je iz vodoravnega spremenjen v optično zastavljen kvadrat, ki omogoča
tudi uporabo fotografij pokončnega formata, ki se v obstoječo obliko naslovnice niso uspele
vključiti. Kvadratna fotografija ima tudi rob, ki na naslovnici ustvari prazen prostor ter jasno
začrta strukturo in mesta ostalih elementov na formatu.
Spremeni se tudi glava časopisa (logotip), na naslovnici se pojavi zelena pika, uradni
podatki o izdani številki pa se pomaknejo na mesto, ki ga narekuje zrcalo časopisa.

Slika 20: Obstoječa (levo) (vir: arhiv Savinjskih novic) in prenovljena (desno) naslovnica Savinjskih novic.
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4.2 UVODNE STRANI ČASOPISA
Ker prenovljena naslovnica ne nosi več vsebinskih informacij in naslovov člankov, se je
v zameno oblikovala druga stran, ki je namenjena samo kazalu (slika 21, desno). Kazalo
je preglednejše, najaktualnejše novice so izpostavljene in v primerjavi z obstoječo obliko
(slika 21, levo) ob kazalu ni več urednikove besede (slika 22, desno), slednja je sedaj
premaknjena na tretjo stran časopisa (slika 22, levo).

4.3 PRELOM
Prva sprememba preloma iz obstoječe oblike (slika 23, zgoraj) v prenovljeno (slika 23,
spodaj) je bilo število stolpcev besedila na stran. Obstoječ prelom se izmenjuje iz treh
stolpcev na levi strani do štirih stolpcev na desni, obe različici pa se včasih pojavita celo
skupaj na eni strani. Gre za neenovit izgled časopisa. Po poenotenju števila stolpcev na
strani (štirje) je sledila tipična ureditev naslovnih delov člankov – nastavitev oblike
naslova, podnaslova ter dela o avtorstvu članka in priložene fotografije. Stalnica pri
obstoječem prelomu Savinjskih novic je tudi napačen umik prvega odstavka v članku.
Omenjena napaka je s prenovljeno verzijo odstranjena, z morebitno izvedbo zasnovane
predloge pa bi bilo poskrbljeno tudi za doslednejše ustvarjanje tipografskega reda.
Posebnost prenovljenega preloma so tudi zelena pika in ostala zelena »ločila«. Ti
tipografsko-grafični elementi se v prelomu pojavljajo kot povezovalci vsebine časopisa v
celoto. Na koncu besedila se vedno pojavi zelena pika, citirana beseda je še bolj
izpostavljena z zelenimi narekovaji, ob opombah in obvestilih pa se za jasno in
nazornejše izpostavljanje izredne vsebine pojavi zelena pika v večji velikosti.

4.4 PAGINACIJA
Paginacija je pomemben gradnik časopisne tiskovine, a se v obstoječi obliki pojavi le v
robovih formata in je pri listanju, kljub močnim grafičnim elementom, zanemarjena
(slika 24, zgoraj). S tega vidika je bila paginacija iz obstoječih grafičnih oblik
preoblikovana v ozek pas na zgornjem delu formata, ki nosi vse informacije, ki se
navezujejo na paginacijo (slika 24, spodaj). Podatki, ki so bili do sedaj umeščeni na
robovih celotnega formata odprte tiskovine, so sedaj nanizani eden za drugim v eni
vrstici in ločeni od vsebine z ločilno črto. Ločilna črta se pojavi tudi na dnu formata, a
pod njo ni paginacije, saj poskrbi samo za spodnji rob zrcala.

4.5 OBVESTILA
Obvestila so bila do sedaj vedno oblikovana naključno in brez posebne oblike (od izdane
številke do številke tudi različno) (slika 25, zgoraj), s prenovljeno predlogo pa posvojijo
značilno obliko oziroma se ob njih vedno pojavi zelena pika (slika 25, spodaj), ki bralcu
jasno nakaže, da gre za posebno, vrinjeno vsebino.
Napram obstoječi, naključni obliki obvestil je bistvo značilne oblike predvsem to, da se
posamezne dele vsebine vizualno poveže v enovit jezik časopisa.
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Slika 21: Primerjava obstoječe (levo) (vir: arhiv Savinjskih novic) in prenovljene (desno) druge strani Savinjskih novic.

Slika 22: Prvi članek (levo) (vir: arhiv Savinjskih novic) in urednikova beseda (desno) na tretji strani prenovljene predloge
Savinjskih novic.
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Slika 23: Primerjava obstoječe (zgoraj) (vir: arhiv Savinjskih novic) in prenovljene (spodaj) oblike preloma Savinjskih novic.
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Slika 24: Primerjava obstoječe (zgoraj) (vir: arhiv Savinjskih novic) in prenovljene (spodaj) oblike paginacije Savinjskih
novic.

35

Slika 25: Primer obstoječega (zgoraj) (vir: arhiv Savinjskih novic) in prenovljenega (spodaj) obvestila.
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5 ZAKLJUČEK
Diplomsko delo celostne prenove lokalnega časopisa Savinjske novice v strnjeni obliki
opiše pristop posameznika k oblikovalskemu delu, bralca spozna z oblikovalskimi orodji
in predstavi končni izdelek prenove ter le-tega primerja z obstoječim.
Oblikovan izdelek, prenovljena številka Savinjskih novic, kot priloga diplomskemu delu
služi kot oblikovna predloga, ki pa ni dokončna. To obliko bi bilo potrebno še dodobra
preizkusiti – predvsem v smislu ali oblika zrcala zdrži nepredviden prelom glavnega
besedila, ali je čitljiva v različnih starostnih kategorijah in ali je časopisna hiša
pripravljena za spremembo v to smer.
Na zadnje vprašanje je urednik časopisne hiše že odgovoril in predlog zavrnil. Ta poteza
je močno vplivala na diplomsko nalogo, saj je v neki točki podrla ključni namen, da bi
lahko lokalni časopis v okolju, kjer je možnosti za napredek še ogromno, sam naredil
premik proti vizualno kakovostnejšemu prostoru in javno narekoval način komunikacije.
Kljub temu, da se izvedba predlagane prenove lokalnega časopisa verjetno nikoli ne bo
zgodila, diplomsko delo še vedno odgovarja in pojasnjuje nekaj vprašanj glede
oblikovanja časopisa in njemu podobnih tiskovin. Diplomska naloga potrdi uporabo
mreže pri oblikovanju, njena korist pa se odraža tako pri tehnični, nepristranski
postavitvi vsebine in prelomu besedila kot tudi na estetski ravni. Mreža je orodje, ki
oblikovalcu zagotavlja in omogoča zastaviti natančne smernice in pravila, ki se jih mora
držati pri oblikovanju – s tem se ustvari izdelek, ki je enovit od notranjosti do naslovnice.
Nalogo bi zaključili z mislijo, da kljub temu, da je ob diplomskem delu nastal izdelek
prenovljene številke Savinjskih novic, ki ne bo nikoli realiziran, je ta še vedno predloga
za nadaljnje delo in prikaz, kaj je mogoče ustvariti z osnovnimi oblikovalskimi orodji.
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7 PRILOGE
Priloga 1: Prenovljena predloga Savinjskih novic, št. 38, leto XLVII, 18. september 2015
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