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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil raziskati in prikazati, kako se lotiti izdelave celostne grafične
podobe športnega kluba NTK Arrigoni Izola. Z novo vizualno podobo smo želeli doseči večjo
prepoznavnost kluba.
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in eksperimentalni del ter rezultate. V teoretičnem
delu so obravnavani pojem celostne grafične podobe, likovne prvine in grafični elementi.
Teoretični del zajema tudi poglobljeno obravnavo grafičnih elementov celostne grafične
podobe, predvsem tipografije in logotipov. Spoznali smo, na kakšen način delimo tipografijo
in kakšne vrste logotipov poznamo. S pomočjo teh ugotovitev smo namiznoteniškemu klubu
oblikovali dve vrsti logotipov in določili tipografijo. Sledila je izdelava celotne vizualne
podobe, ki je videti bolj sveža, moderna in privlačna.
V eksperimentalnem delu je prikazan postopek izdelave celostne grafične podobe športnega
kluba NTK Arrigoni Izola, v rezultatih pa so končni izdelki z razlago. Oblikovan je na igriv in
privlačen način. Namenjen je tako otrokom kot tudi odraslim. Celostna grafična podoba
temelji na promocijskem materialu. Plakati so oblikovani z različnimi barvami in grafiko, ki
predstavljajo namizni tenis. Tako lahko vsak ob pogledu na promocijski material s pomočjo
grafičnih elementov ve, za kateri šport gre. Priročnik celostne grafične podobe NTK Arrigoni
vsebuje tudi pravila uporabe posameznih elementov, tako da bo proces oblikovanja novih
izdelkov preprostejši.
Celotna vizualna podoba je bila izdelana s pomočjo programske opreme Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop, Sketch in Figma.
Ključne besede: celostna grafična podoba, grafično oblikovanje, logotip, namizni tenis,
promocijski materiali.
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ABSTRACT
The purpose of the diploma thesis was to research and demonstrate how to start designing a
corporate identity for NTK Arrigoni Izola. With the new visual image, we wanted to make the
club more recognizable.
The thesis is divided into theoretical and experimental part and results. The theoretical part
deals with the concept of corporate identity, visual elements and graphic elements. It also
covers in-depth consideration of graphic elements of corporate identity, especially typography
and logos. We learned how to divide typography and what types of logos we distinguish.
Based on these findings, we have designed two types of logos for the Table Tennis Club and
defined the typography. With the help of these elements, we created a new visual image for
the club that looks fresher, modern and attractive.
The experimental part shows the process of creating a corporate identity image of the sports
club NTK Arrigoni Izola, and the final products with an explanation. The finished product is
designed in a playful and attractive way. It is designed for children as well as adults. The
corporate identity is built mostly for promotional materials. The posters are designed in
different colors and graphics that represent table tennis. When looking at the promotional
material, the viewer can identify what sport it is about. The NTK Arrigoni corporate identity
guide also contains guidelines on how to use the different elements, making the process of
designing new products easier.
The entire visual image was created using Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Sketch and
Figma.
Keywords: corporate identity, graphic design, logotipe, table tennis, promotional material.
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1 UVOD
V teoretičnem delu diplomskega dela smo obravnavali glavne značilnosti celostne grafične
podobe, oblikovanje grafičnih elementov, likovne prvine in predstavitev namiznoteniškega
kluba. V praktičnem delu pa smo podrobno razčlenili vizualno podobo namiznoteniškega
kluba NTK Arrigoni Izola.
Celostna grafična podoba je sestavljena iz več elementov, ki tvorijo enotno vizualno celoto in
predstavljajo podjetje. Tako ločimo podjetje od konkurence, saj se predstavi z določeno
barvo, barvnimi kombinacijami, različnimi oblikami, slogi pisav in slikami. Vizualna podoba
je prva stvar, ki si jo stranka zapomni in tako prepozna podjetje. Celostna grafična podoba naj
bo zato opazna, lahko zapomljiva, unikatna in zajema bistvo organizacije [1, 2].
Skozi pregled in analizo literature smo ugotovili, kolikšen je pomen osnovnih likovnih prvin
in grafičnih elementov celostne grafične podobe, kako lahko z drugačno uporabo barve
elementom spremenimo pomen, koliko različnih logotipov poznamo, med kakšno vrsto
tipografije lahko izbiramo. S pomočjo pridobljenega znanja lahko kasneje oblikujemo
pravilen logotip podjetja oziroma kluba, ki je ključen pri začetku oblikovanja celostne
grafične podobe.
Glavni cilji oblikovanja in izdelave celostne grafične podobe so bili predvsem doseči boljšo
prepoznavnost na trgu, pritegniti pozornost novih igralcev in izstopiti iz množice ostalih
namiznoteniških klubov, pridobiti nekaj novega, česar večina športnih klubov po Sloveniji
nima. S pomočjo priročnika so videti vsi grafični elementi enotni in konsistentni ter ni več
potrebnega sprotnega izmišljevanja promocijskega materiala.
Namen diplomskega dela je bil izdelava celostne grafične podobe po zahtevah in potrebah
NTK Arrigoni Izola. Vsako podjetje ima svoje želje, katere grafične elemente želi vključiti v
izdelavo, vendar je smiselno vključiti le tiste, ki jih zares potrebuje. Odločili so se, da želijo
imeti čim več elementov, ki temeljijo na promocijskem materialu, tako da se bodo lahko
promovirali tako na obalnem območju kot tudi po celotni Sloveniji. Končni izdelek vsebuje
izdelan logotip, izbiro primernih barv in tipografije, izdelavo vizitke, marketinških plakatov,
spletnih pasic, preglednice z rezultati, promocijski material, prenovljeno spletno stran in
ostalo.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

Opredelitev celostne grafične podobe

Celostna grafična podoba (CGP) je celotna vizualna podoba podjetja. Sestavlja jo več
različnih elementov, ki dajejo podjetju lastno identiteto in večjo prepoznavnost. Zaradi
celostne podobe podjetje daje vtis profesionalnosti in uglednosti. Dobro izdelan CGP lahko
podjetju prihrani čas in denar. V primeru dobro pripravljenih osnovnih grafičnih elementov
lahko to pripomore k poenostavitvi in hitrejšemu procesu pri oblikovanju novih (oziroma
nadgrajenih) promocijskih materialov [1].
Celostna grafična podoba ni namenjena samo velikim podjetjem, temveč tudi manjšim. Torej
kakšna je razlika med CGP za velika in manjša podjetja? Pogosto ni bistvene razlike, vendar
pa ostajajo nekatera področja, kjer se stvari razlikujejo. V velikih podjetjih se mora CGP
vključiti v bolj celovit proces izgradnje blagovne znamke. Pripraviti morajo priročnike za
notranje delovanje, dokumente in programe usposabljanja. V malem podjetju pa le-to ni nujno
potrebno [3].
CGP spodbuja prepoznavnost, povečuje diferencialnost in omogoča dostop do velikih idej in
pomenov. Vsebuje različne elemente in jih združuje v celovite sisteme. Je otipljiva in
privlačna za čute [4].
Kdaj se lotiti procesa izdelave CGP? Ko imamo novo podjetje, nov produkt, novo ime, ko je
treba oživeti blagovno znamko, ko ustvarjamo integriran sistem ali pa ko se podjetja združijo
v eno [4].
Vsako podjetje ima svoje želje, katere grafične elemente želi imeti, vendar je smiselno
vključiti le tiste, ki jih res potrebuje. Osnovni elementi so logotip, pisava in barvna shema.
Lahko pa vsebuje tudi vizitke, reklamne oglase, kataloge, vabila, brošure, letake, simbole in
napise na vozilih, table in drobni promocijski material.
2.2

Likovne prvine

Po mišljenju Milana Butine [5] so temeljne kategorije likovnih prvin oblika, točka, linija,
svetlo – temno in barva. Oblika je nosilka likovnih pomenov, orisujemo pa jo z drugimi
prvinami. Zato jih imenujemo orisne prvine. Ton in barva sta osnovna orisna elementa in sta
zato nedeljiva. Ploskev, oblika in prostor pa so orisani elementi. Elementi likovnih prvin so
osnove, ki nosijo neko sporočilo in izraz.
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2.2.1

Točka

Točka je brez razsežnosti in je neskončno majhna. V likovnem prostoru se pojavi kot
dvodimenzionalna ali tridimenzionalna, lahko je ploskovita ali prostorska. Njena glavna
naloga je, da ujame in zadrži pogled. Poznamo odprte in zaprte oblike točk [5].
Točke zaradi svojih lastnosti predstavljajo mirovanje in stabilnost. Ustavijo naš pogled pri
mirovanju in zato kompozicijo naredijo stabilno. Obenem pa s spremembo oblik in velikosti
točk nastajajo napetosti na likovni površini [5].
2.2.2

Linija

Linija nastane z zaporednim nizanjem točk, to je z gibanjem roke oziroma pisala. Njeno
bistvo je gibanje, ki ji daje likovni izraz. Linija pritegne naše oči, da ji sledijo v smeri gibanja.
Lahko ji določimo izraz in psihološki značaj glede na obliko, svetlost, barvnost, debelino in
položaj. Tako horizontalne linije delujejo mirno v primerjavi s pokončnimi linijami, ki
delujejo aktivno. Poševne linije pa delujejo nestabilno in vnašajo dinamiko. Ravna linija je
ostra in trda, medtem ko kriva deluje bolj mehko in toplo. Ravna lomljena linija deluje trdo,
ostro in dinamično, lahko tudi agresivno, medtem ko njeno nasprotje, valovnica, daje občutek
mehkobe, nežnosti in umirjenosti. V likovni teoriji ločimo tri vrste linij: aktivno, pasivno in
medialno linijo [5].
2.2.3

Barve

Barvni krog predstavlja razmerja med barvami in prikazuje, kako so med seboj povezane.
Sestavljen je iz 12 osnovnih barv. Barve imajo tri temeljne vrednosti barvnih razmerij:
• barvni ton (angl. hue),
• nasičenost barve (angl. saturation),
•

svetlost barve (angl. brightness).

Barvni ton razlikuje eno barvo od druge. Nasičenost barve je relativna čistost (bistrost) barve.
Svetlost barve pa določa položaj barvnega odtenka med belo in črno [6].
Večina barv ima čustven in psihološki naboj, ki lahko oblikovanju koristi ali škoduje. Z
barvami pritegnemo pozornost, izražamo čustva in določimo razpoloženje. Kljub temu da je
zaznavanje barv popolnoma subjektivna izkušnja posameznika, ima doživljanje barv skupno
značilnost. Tople in hladne barve povzročajo enak fiziološki učinek pri vseh ljudeh,
psihološke reakcije na te barve pa so lahko individualno različne. Tople barve vsebujejo rdečo
ali rumeno barvo, hladne pa modro. Tople barve uporabljamo za poudarke pomembnih
elementov. Delujejo nam, kot da se približujejo. Hladne barve pa ne izstopajo in so videti, kot
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da se oddaljujejo. Enakomerna uporaba barv ni priporočljiva. V primeru uporabe toplih in
hladnih je boljše uporabiti manj tople barve [7].
Za tisk se uporabljajo osnovne tiskarske barve sistema CMYK. Z njihovim mešanjem
(subtraktivno) dobimo primarne barve, na sredini pa črno [7].
Za televizijske in računalniške zaslone se uporablja sistem RGB. Z mešanjem (aditivno)
dobimo sekundarne barve in na sredini belo [7].
2.2.4

Svetlo - temno

Uporabljen izraz ne pomeni nič drugega kot razliko med svetlim in temnim. Imenujemo jo
svetlostna ali tonska lestvica, saj bela predstavlja veliko svetlobe, črna pa malo ali nič
svetlobe. Padanje ali naraščanje svetlobne moči ponazorimo s sivimi odtenki, ki jih dobimo z
mešanjem bele in črne barve, jih uredimo v svetlobni lestvici, od bele prek svetlejše in
temnejše sive do črne [8].
2.2.5

Oblika

Milan Butina [5] pravi, da vsaka barva napolnjuje neko obliko in vsak prostor omejuje neka
oblika. V naravi in oblikovanju imamo opravka z oblikami, ki so omejene s svojimi zunanjimi
mejami. Oblika je poleg barve najizrazitejši element. Poznamo organske oblike naravnega
izvora in geometrijske oblike, ki so umskega izvora, vsaka pa ima svojo notranjo vsebino.
2.3

Grafični elementi celostne grafične podobe

V celostni grafični podobi so opredeljeni različni grafični elementi, kot so logotip, simbol,
barve in tipografija. Vsak ima posebno vlogo pri oblikovanju tudi drugih elementov, ki
sestavljajo CGP (slika 1).
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Slika 1: Primer celostne grafične podobe [9]
2.3.1

Logotip

Logotip je beseda ali besede, ki je lahko standardna, spremenjena ali v celoti preoblikovana.
Pogosto ga srečujemo s simbolom v formalnem razmerju, ta se imenuje podpis. Logotip mora
biti značilen, trajen in brezčasen [4].
Michael Bierut [4] pravi takole: »You should be able to cover up the logo and still identify the
company because the look and feel is so distinctive.« V slovenskem prevodu to pomeni, da ko
bi prekrili logotip, bi ga oseba še vedno prepoznala, saj je njegov videz tako poseben in
prepoznaven.
Za uspešno oblikovanje logotipa se je treba držati sedmih pravil, in sicer [10]:
• preprostost: najpreprostejša rešitev je najbolj učinkovita, saj pomaga pri izpolnitvi
drugih zahtev oblikovanja;
• ustreznost: povezovati mora posel, ki ga identificira;
• brezčasnost: usmeritve se hitro spreminjajo, zato je pomembno, če želimo določeno
podobo uporabljati daljše obdobje, da je le-ta dobro oblikovana in primerna za daljše
obdobje;
• razlikovalnost: osredotočanje na prepoznavno obliko;
5

•
•

•

zapomnljivost (angl. commit to memory): gledalcu se bo zapomnljiv logotip vtisnil v
spomin na prvi pogled in si ga bo pozneje lahko tudi takoj priklical v spomin;
uporabnost na različnih formatih (angl. think small): logotip mora delovati tudi na
manjših formatih, zato ga je treba izdelati tako, da na manjših površinah ne izgubi
detajlov;
osredotočenost na eno stvar: potrebna je ena funkcija, ki bo pomagala izstopati iz
množice.

Poznamo sedem različnih vrst logotipov (slika 2). Četudi so vsi kombinacija tipografije in
simbola, vsaka vrsta daje znamki drugačen značaj [11].
Monogram ali kratica (angl. lettermarks) je logotip, ki je sestavljen iz črk, običajno z
začetnicami blagovnih znamk. Primer nekaj znanih podjetij: IBM, CNN, HBO in NASA.
Pisava, ki je izbrana za monogram, je zelo pomembna, saj je večji poudarek na
začetnicah [11].
Besedni znak (angl. wordmark) temelji na pisavi in se osredotoča na ime podjetja. Pod to
vrsto logotipa spadajo na primer Coca-Cola, Google ali Visa. Treba je izbrati ali ustvariti
pisavo, ki bo zajemala bistvo podjetja [11].
Slikovna oznaka (angl. pictorial marks) ali simbol je primer grafičnega logotipa. V to
kategorijo bi spadali logotipi Apple, Twitter, Target, Shell. Logotipi teh podjetij so tako
značilni in prepoznavni. Pri izdelavi takšne vrste logotipa se je treba zavedati trajnosti, saj bo
simbol v uporabi več let [11].
Abstraktni simbol je posebna vrsta logotipa. Namesto da bi bil simbol prepoznavna podoba,
kot je na primer jabolko ali ptica, se pri tej vrsti uporabi abstraktna oblika, ki predstavlja
podjetje. Kot primer lahko vzamemo Adidas ali Pepsi [11].
Maskota je vrsta logotipa, ki vključuje ilustracijo. Pogosto je barvita, včasih risanka in
večinoma najbolj zabavna vrsta logotipa. Sestavlja jo preprosta ilustrirana grafika, ki
predstavlja podjetje. Eden izmed najbolj znanih je KFC [11].
Kombinacija simbola in logotipa (angl. combination mark) je sestavljena iz vseh izmed prej
naštetih vrst. Lahko uporabimo kombinirane oznake ali črkovni znak in simbol, abstraktne
oznake ali maskote. Simbol in besedilo sta lahko postavljena drug ob drugem, zložena drug na
drugega ali integrirana skupaj. Pod to vrsto spadata Lacoste in Burger King. Ob ustanoviti
podjetja se lahko uporablja kombiniran simbol, čez čas pa bo znamka prepoznavna in se bo
podjetje lahko zanašalo izključno na simbol. Kombiniran simbol ustvarja ločeno podobo, zato
se te vrste logotipov lažje zaščitijo [11].
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Znak (angl. emblem) je sestavljen znotraj simbola ali ikone. Običajno so tradicionalnega
videza. Uporabljajo jih predvsem šole, organizacije, vladne agencije ali avtomobilska
industrija [11].

Slika 2: Primeri vrst logotipov, od leve proti desni: abstraktni simbol, maskota, kombiniran
logotip, znak, monogram, slikovna oznaka in besedni znak [11]
2.3.2

Barve

Barve se uporabljajo za spoznavanje čustev in izražanje osebnosti. Spodbujajo povezovanje
blagovnih znamk in pospešujejo razlikovanje. Kot primer lahko vzamemo rdečo barvo CocaCole (slika 3).
Gael Towey [4] pravi takole: »Color creates emotion, triggers memory, and gives sensation.«
V slovenskem prevodu to pomeni, da barva ustvarja čustva, sproža spomin in daje občutek.

Slika 3: Logotip Coca-Cole [12]
Barva ni fizikalna lastnost, kot sta na primer dolžina ali masa. Izraz barva se vedno nanaša na
določeno vizualno izkušnjo ali doživetje. Barva je občutek, tako kot na primer vonj ali
okus [13].
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Možgani v zaporedju vizualne percepcije najprej preberejo barvo, nato registrirajo obliko in
kasneje preberejo vsebino. Izbira barve za novo identiteto je ključnega pomena, saj zahteva
temeljno razumevanje barv, jasno vizijo o tem, kako je treba znamko zaznati in razlikovati.
Običajno je simbolu dodeljena primarna barva, sekundarna pa logotipu [4].
Barve moramo uporabljati previdno, če želimo doseči čim večji učinek. Pleskanje strani z
nekaj naključno izbranimi barvami je le redkokdaj uspešno. Uporaba barv mora biti
načrtovana [6].
Z barvami lahko določimo razpoloženje in značaj projekta, še preden bralec začne brati
vsebino. Nežna uporaba hladnih barv deluje sproščeno, elegantno in čvrsto. Globoke in tople
barve pa nakazujejo razburjenje. Z dodajanjem ene barve k črno-beli postavitvi dosežemo
vizualno spodbudnejšo stran in usmerjamo bralca k žarišču. Sorodni podatki so lahko
postavljeni v posebni barvi (angl. spot colour) ali pa so obarvane črte, ki ločujejo različne
elemente ali vsebino. Ne uporabljajte preveč barvnih elementov na strani, saj bralec ne bo več
vedel, kje naj začne in kaj naj si najprej ogleda [6].
2.3.3

Tipografija

Tipografija je temeljni gradnik učinkovite identitete. Enotna in skladna podoba podjetja ni
mogoča brez tipografije, ki ima značilne karakteristike, dobro vidnost in berljivost. Podpirati
mora smiselno postavitev in hierarhijo informacij. Tipografija mora biti trajnostna in ne samo
trenutne popularnosti. Odlična pisava je fleksibilna in enostavna za uporabo ter vsebuje veliko
različic pisav [4].
Trenutno je na voljo več tisoč različnih pisav in vsak dan nastajajo nove. Tipografija je
umetnost oblikovanja in urejanja črk, da bi ustvarili besedo [14].
Pisava s serifi in linearna (oziroma pisava brez serifov) sta najbolj priljubljeni vrsti pisav,
vendar obstajajo tudi druge. Poleg njiju poznamo še egipčanske, rokopisne in dekorativne
pisave. Tako kot barva ima vsaka vrsta pisave svoje značilnosti [14].
Najbolj smiselna je razdelitev pisav v posamezne črkovne sloge oziroma skupine, sledeč
zgodovinskemu obdobju, v katerem so pisave nastale. Slovenci pisave delimo na dve družini
pisav: družino pisav s tankimi in debelimi potezami in družino s skoraj enako ali z enako
debelimi potezami [15].
2.3.3.1 Pisava s serifi
Družino pisav s tankimi in debelimi potezami delimo na štiri skupine [15]:
• beneške renesančne pisave,
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•

francoske renesančne pisave,

•
•

baročne pisave,
klasicistične pisave.

Beneške renesančne pisave spadajo v sklop dvodebelinskih pisav, osnovna poteza je
vertikalna, okrogla podebeljena poteza ima skoraj obliko kroga, srednji črkovni pas je zmerno
visok, izrazito poševen zgornji serif pri minuskolah, rahlo poševna spodnja serifa na obeh
straneh glavne poteze, nenadno zaključena, prečna poteza pri minuskoli e je poševna [15].
Francoske renesančne pisave so tudi v sklopu dvodebelinskih pisav, poteze črk so mehkejše,
zgornji serifi so oblikovani bolj trikotno, spodnji serifi so krajši, zaključne poteze so
mehkejše, ne več nenaden zaključek, prečna poteza pri minuskoli e je ravna, verzalke so
pogosto nižje kot male črke, ki segajo tudi v zgornji črkovni pas [15].
Baročne pisave so sklop pisav s tankimi in podebeljenimi potezami, podebeljene poteze so
skoraj pokončne in serifi malih črk so manj poševni, prečna poteza minuskole e je ravna in
nad sredino, zaključne poteze se zaključujejo mehko [15].
Klasicistične pisave imajo največjo razliko med tankimi in podebeljenimi potezami, značilni
so tanki vodoravni serifi, poteze črk so geometrične in simetrične, podebelitve okroglih potez
so oblikovane popolnoma pokončno in so na notranji strani skoraj povsem ravne, nenadni
prehodi med potezami [15].
Serif je nastavek na potezi črke. Ponavadi so lažje berljive in je priporočljiva uporaba na
tiskanih delih. Možgani lažje prepoznavajo serife, saj so tudi posamezne črke bolj
prepoznavne. Te vrste pisav ustvarjajo čustva, kot so tradicija, zanesljivost, udobje in
spoštovanje. Primeri te vrste pisav so: times new roman (slika 4), georgia, trajan, garamond
[14].

Slika 4: Primer pisave s serifi times new roman
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2.3.3.2 Linearna pisava (pisava brez serifov)
Linearne pisave spadajo v sklop pisav s skoraj enako ali enako debelimi potezami. Linearni
črkovni slog nima serifov. Prečna poteza minuskole e je ravna in na sredini. Skupino linearnih
pisav delimo na štiri podskupine: zgodnje linearne pisave, dodelane linearne pisave,
geometrijske linearne pisave in humanistične linearne pisave [15].
Odlična je za uporabo na spletu. Povezujemo jo s stabilnostjo, objektivnostjo, čistostjo in
modernostjo. Primeri te vrste pisav so: futura (slika 5), helvetica, myriad, calibri [14].

Slika 5: Primer linearne pisave futura
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1

Predstavitev kluba

NTK Arrigoni je priznano tekmovalno društvo občine Izola, ki že desetletja dosega vidne
rezultate na občinski, regijski, slovenski in v zadnjem času tudi evropski ravni. Odločili smo
se, da prepoznavnost kluba spravimo na višji nivo, tako da izdelamo CGP. Trenutno klub tega
ni pripomogel, imeli so samo raznolike in nekonsistentne plakate ter druge reklamne
materiale. Z novo vizualno podobo bo klub privlačnejši in bolj prepoznaven. Izstopil bo iz
množice ostalih namiznoteniških klubov, saj jih večina premore le logotip.
Najbolj so ponosni na dosežke ženske ekipe, ki že vrsto let igra v prvi slovenski
namiznoteniški ligi. Rezultati zadnjih let, ki so jih punce dosegle, so:
• 2. mesto v sezoni 2013/2014,
• 3. mesto v sezoni 2014/2015,
• 2. mesto v sezoni 2015/2016,
•
•

1. mesto v sezoni 2016/2017,
1. mesto v sezoni 2017/2018,

•

1. mesto v sezoni 2018/2019.

Članica prve ekipe, Lea Paulin, je pri 16 letih v sezoni 2017/2018 postala najboljša igralka
lige.
Moški ekipi je v sezoni 2013/2014 uspel preboj v prvo slovensko namiznoteniško ligo. Z
relativno mlado ekipo so letos dosegli končno 5. mesto in pridobili dragocene izkušnje za
prihodnost.
Igralci redno zastopajo barve slovenske zastave na mednarodnih, evropskih in svetovnih
tekmovanjih:
• Erik Paulin, 2. mesto ekipno kadeti, Ostrava, 2013,
• Jana Ludvik, 29. do 30. mesto člansko ekipno svetovno, Tokio,
•
•

Erik Paulin, 2. mesto ekipno mladinci, 2015, Bratislava, nastop na svetovnem
prvenstvu,
Lea Paulin, 3. mesto ekipno kadetinje, 2016, Zagreb.

V društvo je vključenih preko 100 članov, od predšolskih otrok, tekmovalcev, članov
reprezentance do rekreativcev. Vsako leto skrbijo za uresničitev programov, kot so brezplačna
namiznoteniška šola za začetnike, redni treningi za rekreativno skupino, kadetska, mladinska
in članska kategorija ter individualno delo z reprezentanti. Na razpolago so dva poklicna
trenerja in trije prostovoljni trenerji.
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Po dolgoletnih uspehih bi si klub zaslužil novo vizualno podobo. Vsako leto je v klub
vključenih več ljudi, dosegajo se novi dobri rezultati in ravno zaradi tega bi bilo zelo
dobrodošlo, da se klub ustrezno predstavi v javnosti skozi celotno grafično podobo, ki je do
zdaj še ni imel.
3.2

Materiali in metode dela

V diplomskem delu je bila uporabljena naslednja oprema:
• strojna oprema: MacBook Pro,
• programska oprema: Adobe CC (Illustrator, Photoshop), Sketch, Figma.
Izdelavo celostne grafične podobe smo najprej začeli s spoznavanjem kluba, njihovih želja in
katere grafične elemente bi potrebovali. Nato je sledilo zbiranje idej, risanje skic na papir in
kasneje še digitalizacija.
Simbol in logotip kluba smo prenovili s pomočjo programov Sketch in Adobe Illustrator.
Sledili sta izbira barvne sheme celostne grafične podobe in izbira tipografije. Nato smo
oblikovali grafične elemente, vizitko, marketinške plakate za tisk, spletne pasice, koledarje
klubskih in republiških tekmovanj, priznanja, e-poštni podpis in promocijske majice.
Po celotni izdelavi celostne grafične podobe smo se odločili tudi za prenovo spletne strani.
Klub je lani septembra pridobil novo spletno stran, vendar so po enoletni uporabi prišle ideje,
kako lahko stran nadgradimo in popravimo. Strani je bilo treba z novim priročnikom prenoviti
slog, saj se je razlikoval od trenutnega.
Za lažjo predstavitev določenih elementov celostne grafične podobe smo uporabili brezplačne
spletne mockupe.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1

Logotip

Izdelavo simbola smo začeli z iskanjem novih idej in skiciranjem tako fizično na papir kot
tudi digitalno. Preizkušene so bile različne oblike loparja, pisave, barve in postavitve vseh
elementov. Namiznoteniški klub je že imel svoj logotip (slika 6), ki pa je bil potreben
prenovitve in osvežitve, da bi dosegel modernejši videz.

Slika 6: Trenutni logotip kluba
Prva ideja je temeljila na podlagi morja, saj gre za namiznoteniški klub, ki je lociran v
obmorskem območju. Linijo loparja smo želeli prikazati z valom morja, kot je prikazano na
slikah 7 in 8. Kljub poskusom se ideja ni izkazala kot najboljša, saj se je v procesu
digitalizacije izkazalo, da lopar bolj spominja na plamenico in detajl vala ne pride do izraza.

Slika 7: Začetne skice logotipa
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Slika 8: Digitalni primeri procesa izdelave logotipa
Kasneje smo prišli do rešitve, da spremenimo postavitev logotipa in linijo loparja. V
trenutnem logotipu je bil namiznoteniški lopar upodobljen z več linijami, pri novem pa smo
14

uporabili le eno. Ravno tako smo uporabili novo vrsto linearne pisave seravek. Spremenili
smo tudi postavitev žogice. Premaknili smo jo s črke i na črko o in tako dosegli videz žogice
na loparju. Slika 9 prikazuje oblikovan logotip.

Slika 9: Nov logotip
Ob ohranitvi kombiniranega logotipa smo se odločili za izdelavo logotipa z besednim
znakom. Ohranili smo element žogice namesto črke O ter odstranili linijo loparja, kot je
prikazano na sliki 10. Pri uporabi besednega znaka veljajo enaka pravila kot za kombiniran
logotip.

Slika 10: Besedni znak (angl. wordmark)
Logotip je v osnovi sestavljen iz dveh modrih barv. Na beli podlagi lahko uporabimo barvni
ali pa črn logotip. Na črni ali drugih podlagah ga lahko uporabimo samo v beli barvi. Menjava
modre barve ni dovoljena. Na slikah 11 in 12 so prikazani pravilni in nepravilni primeri
uporabe logotipa.
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Slika 11: Primer uporabe logotipa na različnih barvnih podlagah

Slika 12: Primera nepravilne uporabe logotipa
4.2

Simbol

Izdelali smo tudi simbol (slika 13), ki izhaja iz logotipa. Uporabljena je linija loparja in
dodana je barvna podlaga v obliki kroga. Ohranili smo kot loparja in postavitev žogice.
Uporaba simbola je predvsem namenjena za splet. Namenjena je faviconu na spletni strani in
profilnim fotografijam na YouTubu in Facebooku. Pripravili smo štiri različice simbolov,
razlikujejo se le po barvi ozadja.

Slika 13: Štiri različice simbolov
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4.3

Tipografija

V logotipu kluba je uporabljena pisava seravek v polkrepki različici, ki je namenjena samo
logotipu. Za primarno pisavo smo izbrali avenir (slika 14). Možna je izbira med navadno,
kurzivno, tanko, tanko kurzivno, polkrepko, polkrepko kurzivno, ekstra krepko, ekstra krepko
kurzivno, ultra krepko in ultra krepko kurzivno različico pisav.

Slika 14: Primer pisave avenir
4.4

Barvna shema

Izola je predvsem znana po svetlomodri barvi. Takšnega mnenja so tudi igralci in starši, saj
pravijo, da svetlomodra barva najbolje predstavi klub. Pri izbiri barv je prihajalo do težav, saj
je med delom prevladovala modra barva brez izstopajočega odtenka. Barvna shema je
sestavljena iz treh primarnih in petih sekundarnih barv. Primarne barve so predstavljene na
sliki 15. Sekundarnim barvam sta dodana še dva odtenka modre in rdeče ter roza barva
(slika 16).

Slika 15: Primarne barve celostne grafične podobe
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Slika 16: Sekundarne barve celostne grafične podobe
4.5

Grafični elementi

V procesu izdelave plakatov so nastali različni grafični elementi, ki v celostni grafični podobi
predstavljajo glavne elemente. Ti so karikatura namiznoteniške mize s ptičje perspektive,
žogica z njeno sledjo, krog, ki predstavlja žogico, in namiznoteniški lopar. Vsi grafični
elementi so predstavljeni na sliki 17.
Leta 2010 je novinar revije Šport mladih napisal članek z naslovom »V temni hiši z belo
žogico« [16]. Ta nam je pri oblikovanju predstavljal navdih. Po preizkušenih različnih
barvnih paletah smo izdelali končni plakat s črno podlago, ki predstavlja temen prostor, prav
tako smo vključili belo žogico. Iz tega procesa izdelave je nastala žogica z njeno sledjo.
Izbrali smo ji roza barvo, saj izstopa od temne podlage in pritegne pozornost.
Uporaba tega grafičnega elementa je lahko samo na črni ali modri podlagi, ko prehaja sled z
namiznoteniške mize na temno ozadje. Lahko uporabimo še eno vrsto sledi, vendar se ne en
ne drugi element ne sme spreminjati. Vedno morata biti roza in bele barve.
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Slika 17: Grafični elementi
Na slikah 18 in 19 so prikazani primeri uporabe grafičnih elementov. Na sliki 18 je prikazano,
kako se v večini primerov uporabi sled z žogico. Na sliki 19 pa je prikazano, kako se grafike
ne sme spreminjati.
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Slika 18: Primer pravilne uporabe vseh grafičnih elementov

Slika 19: Primeri nepravilne uporabe grafičnega elementa
4.6

Vizitka

Skozi proces izdelave vizitke smo preizkusili različne postavitve, barve in kontaktne podatke.
Proces izdelave je prikazan na sliki 20. Vizitka kluba je oblikovana obojestransko. Na
sprednji strani imamo logotip kluba na črnem ozadju, na zadnji strani pa kontaktne podatke
(slika 21). Odločili smo se, da vključimo v podatke tudi QR-kodo, ki nas vodi na spletno stran
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kluba. Za kontaktne podatke smo uporabili naslov kluba, elektronsko pošto in povezavo na
spletno stran. Vizitke so predvidene za barvni tisk velikosti 85 ´ 54 mm na karton 300 g/m2.
Na sliki 22 je primer mockupa, kako bi vizitke bile videti v realnosti.

Slika 20: Proces izdelave vizitke

Slika 21: Vizitka spredaj (levo) in zadaj (desno)
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Slika 22: Mockup vizitke
4.7
4.7.1

Promocijski plakati in pasice
Plakati za tisk

Klub je izrazil željo po izdelavi plakatov, saj bi radi dvignili število gledalcev na tekmovanjih.
Opazili so, da večina obiskovalcev kluba in dvorane ni bila seznanjena s tekmami ob
vikendih. Plakati so namenjeni uporabi v klubskih prostorih, tako bodo obiskovalci kluba
opazili plakat. Klub je na dvojezičnem območju, kar posledično predstavlja večje število
italijansko govorečih obiskovalcev, zato smo se odločili, da bi na tiskanih plakatih uporabili
besedilo tudi v italijanskem jeziku.
Plakati formata A3 bodo v uporabi tako v pokončnem kot tudi v ležečem formatu. Plakata na
sliki 23 sta namenjena za prvo slovensko namiznoteniško ligo za moške in ženske rednega
(pokončno) in finalnega dela (ležeče). Sledili smo načelom, da morajo biti plakati z vabili
kratki in pritegniti pozornost. Uporabili smo grafični element s sledjo žogice v roza barvi, saj
pritegne pozornost, in dodali še druge grafične elemente celostne grafične podobe. Napisani
so le ključni podatki, kaj, kje in kdaj v slovenskem in italijanskem jeziku. Vključena je tudi
QR-koda kot pri vizitkah, ki vodi na spletno stran kluba. Pri procesu izdelave plakatov smo
imeli nekaj težav z oblikovanjem. Namreč treba je bilo ustvariti takšen plakat, kjer je morala
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biti velikost pisave enaka v slovenskem in italijanskem jeziku. Nekaj podatkov nam je uspelo
skrajšati, na primer pri datumu in lokaciji. Tako nam ni bilo treba dvakrat napisati datuma in
ure ter imena dvorane in naslova.

Slika 23: Plakata za redni del lige (levo) in finalni del (desno)
Plakat na sliki 24 je namenjen vpisu v šolo namiznega tenisa. Plakati so namenjeni uporabi v
klubskih prostorih in na vseh obalnih šolah, ko poteka vpis v šolo namiznega tenisa.
Uporabljeni so grafični elementi lopar, miza in ponovno roza sled z žogico. Tako so vsi
plakati videti med seboj podobni, enotni in so hitro prepoznavni. Tudi ta vrsta plakata vsebuje
podatke v slovenskem in italijanskem jeziku.
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Slika 24: Plakat za vpis v šolo namiznega tenisa
4.7.2

Spletne pasice

Klub je poleg plakatov potreboval tudi spletne pasice (angl. banner) za spletno stran,
YouTube in Facebook. Vsako omrežje se je razlikovalo po formatih, zato smo izdelali vsako
pasico z drugačno postavitvijo, vendar z enakimi grafičnimi elementi. Klub se je odločil, da
za spletne pasice uporabi samo slovenski jezik. Kot pri plakatih smo vključili tudi tukaj
prepoznavno temno ozadje z roza napisom in modro mizo. Slika 25 prikazuje spletne pasice.
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Slika 25: Primera pasice za spletno stran (leva) in spletna omrežja (desna)
V poletnem času klub ne prireja dogodkov, zato smo izdelali dodatno grafiko (slika 26), ki se
jo lahko prikazuje v tem času. Lahko jo uporabimo tudi v tekmovalnem času v primeru, da ni
nobenega tekmovanja.

Slika 26: Primer grafike za spletna omrežja
Odločili smo se za izbiro verza na pasici, saj se je prazen prostor na ta način dodatno zapolnil.
Uporabili smo verz »Komur na treningu ne lije znoj s čela, ga tudi nadarjenost ne bo rešila!«.
Navdih za zapolnitev prostora pri oblikovanju smo pridobili s plakata, ki je v dvorani kluba.
Ima velik pomen in je vezan na zgodovino ter vse uspehe, ki so jih igralci prinesli klubu.
Vsak, ki vstopi v dvorano, ima to možnost, da plakat prebere, zato smo se odločili, da ta del
zgodbe ohranimo in ga prenesemo v spletno obliko.
4.7.3

Preglednica rezultatov na prenosu

Izdelali smo preglednico rezultatov (angl. scoreboard), ki je prikazana na prenosu (sliki 27 in
28). Uporabljene so primarne barve. V prvi vrstici so rezultat ter ime domače in gostujoče
ekipe. V drugih dveh pa priimek domače in gostujoče ekipe ter rezultat trenutnega seta in
tekme. Ob ogledu starejših prenosov in glede na podatke, pridobljene v klubu, smo opazili, da
večina gledalcev gleda prenos na mobilnih napravah, kar pomeni, da preglednica rezultatov
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ne sme zavzemati preveč prostora. Zato smo pri oblikovanju preglednice skušali izkoristiti
čim več prostora z malo podatkov. Po veliko preizkusih smo prišli do rešitve. Uporabili smo
takšno vrsto pisave, kjer ima vsak znak enako dolžino (angl. fixed width font), to sta roboto in
roboto mono. Dolžina imena klubov v Sloveniji se razlikuje, zato smo se odločili, da
uporabimo samo tri kratice.

Slika 27: Preglednica rezultatov

Slika 28: Primer videza uporabe preglednice rezultatov na prenosu
Poleg izdelave preglednice rezultatov je bilo treba oblikovati tudi preprost grafični vmesnik
za vnos podatkov tekme, kot je prikazano na sliki 29. Uporabljene so primarne barve celostne
grafične podobe. Vpisujemo lahko enake podatke, kot smo jih prej našteli. Za vnos rezultata
celotne tekme je podan preprost vmesnik, kjer s plusom in minusom urejamo trenutni rezultat.
Preglednico rezultatov lahko sredi prenosa tudi skrijemo.
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Slika 29: Videz grafičnega vmesnika za vnos podatkov
4.8

Dokumenti

V klubu imajo oglasno desko, na katero se nalepijo razni dokumenti, in sicer koledar klubskih
tekmovanj, koledar republiških tekmovanj s prevozi in zapisniki sestankov. Vsem
dokumentom smo oblikovali enako glavo. Sestavljena je iz modrega okvirja, naslova, datuma
in sezone, kot je prikazano na sliki 30.
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Slika 30: Primer dokumenta za redno skupščino
4.8.1

Koledarji

Klub ima dve vrsti koledarjev, prikazana sta na sliki 31. Eden je namenjen klubskim
tekmovanjem, drugi pa republiškim, kjer je tudi zapisano, kdo vozi na tekmovanje. Oba sta
namenjena tisku obojestransko na format A4. V glavi dokumenta je moder okvir, ki vsebuje
naslov koledarja in sezono. Pri koledarju s prevozi je še en svetel okvir, tako da izstopa od
ostalih, saj ima zraven dodatno opombo.
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Slika 31: Koledarji
4.9

Priznanje

Priznanja (slika 32) so primarno namenjena otrokom, prav zato grafika malce odstopa od
ostale. Uporabljena je grafika človeka, na katerega letijo žogice, in značka. Priznanje smo
oblikovali tako, da ga lahko klub uporablja vsako leto znova. Dodali smo dve prazni črti, ki
sta namenjeni imenu otroka in datumu. Ravno tako je tudi tukaj vključena QR-koda, ki vodi
na spletno stran.
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Slika 32: Priznanje ob zaključku namiznoteniške šole
4.10 E-poštni podpis
Dandanes je digitalna komunikacija polna hrupa in motenj, e-pošta pa ostaja najbolj
neposreden način, da pritegne pozornost prejemnika. Vsak dan se pošiljajo številna e-poštna
sporočila neposredno kupcem, potencialnim strankam, prodajalcem in vlagateljem. E-poštni
podpis da občutek strokovnosti, olajša ljudem stik s podjetjem, prinese nove sledilce na
družbenih medijih, omogoča prepoznavnost blagovne znamke in logotipa ter prikaže
osebnost.
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E-poštni podpis je izdelan na velikosti 300 ´ 90 px. Uporabili smo temno ozadje, na katerem
so logotip in povezave do spletnih omrežij. Dodana sta še modra primarna barva in grafični
element roza sled z žogico. Slika 33 prikazuje e-poštni podpis.

Slika 33: E-poštni podpis
4.11 Poslikava vozila
Skozi celotno sezono je klub vsak konec tedna aktiven po celotni Sloveniji, zato smo se
odločili tudi za poslikavo vozila (slika 34). Uporabili bi črn kombi, lahko tudi avtomobil. Na
sprednji strani in vratih vozila bi bilo vozilo polepljeno z logotipom kluba. Na straneh
kombija pa bi bila grafika mize in žogice iz celostne grafične podobe. Na zadnji strani bi se
nahajali kontaktni podatki kluba in odmevni rezultati.
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Slika 34: Poslikava avtomobila
4.12 Tekstilni material
Tekmovalne drese in klubske trenirke smo oblikovali s preprostim dizajnom. Na hrbtni strani
majice je logotip v večji, na sprednji pa v manjši velikosti, kot je prikazano na sliki 35.
Držimo se pravil uporabe logotipa na barvnih podlagah, kot je prikazano v celostni grafični
podobi, in uporabimo enobarvni logotip.
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Slika 35: Primer tiska na tekstilni material spredaj in zadaj
Klub je izrazil željo po dodatnih promocijskih majicah (slika 36). Oblikovali smo jih za
državne prvakinje, kondicijske priprave v Kranjski Gori ter ob vpisu v namiznoteniško šolo.
Primarno so namenjene otrokom, zato smo se odločili, da uporabimo grafiko iz oblikovanih
priznanj. Na sprednji strani majice se nahaja logotip, na zadnji strani pa je oblikovana grafika.
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Slika 36: Primer tiska na tekstilni material za priprave in šolo namiznega tenisa
4.13 Spletna stran
Klubu smo septembra 2018 oblikovali novo spletno stran v sklopu predmeta Programja
interaktivnih medijev. Povezava do trenutne spletne strani: https://ntkarrigoni.si.
Namiznoteniški klub je najprej premogel neprivlačno in nepregledno staro spletno stran
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(slika 37), nato pa se je odločil za uporabo družabnega omrežja Facebook. Tam so sprva
objavljali krajše novice, slike in dogodke. Po enoletni uporabi prenovljene spletni strani smo
opazili, kako jo lahko naredimo še bolj funkcionalno in uporabno. Z oblikovanim novim
priročnikom celostne grafične podobe je bilo treba spletno stran prenoviti na novejši slog
kluba.

Slika 37: Prikaz stare spletne strani
Z uporabo spletne strani želi klub na trgu doseči predvsem večjo prepoznavnost, imeti vse
informacije, podatke in novice na enem mestu, pridobiti želi nove igralce ter sponzorje ali
investitorje. V ospredju spletne strani kluba so predvsem branje novic, nato sledi predstavitev
kluba ter seznanjanje gledalcev in obiskovalcev o tekmovanjih. Idejna zasnova spletne strani
je razdeljena na novice, prvo slovensko namiznoteniško ligo, klub in kontakt. Podatke o klubu
smo razdelili še na podstrani, te so igralci, trenerji, dokumenti in vpis v namiznoteniško šolo.
Ko smo opredelili idejno zasnovo, smo oblikovali še informacijsko arhitekturo. Večina strani
je sestavljena s približno enako zasnovo, te so slika, besedilo, galerija, videoposnetek in pa
preglednica rezultatov. Vse strani se začnejo z besedilom in fotografijo, ki je prikazana čez
celotno širino brskalnika in se prilagaja na različne naprave.
S pomočjo oblikovanega priročnika smo najprej preoblikovali spletno stran z izbranimi
barvami CGP. Pri oblikovanju se je izkazalo, da potrebujemo vsaj še tri nove barve za
besedilo. Izbrali smo tri odtenke sive, ki so prikazane na sliki 38.
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Slika 38: Odtenki sive barve za besedilo na spletni strani
Za spletno uporabo smo določili primarno pisavo open sans. Možna je izbira med navadno,
kurzivno, tanko, tanko kurzivno, polkrepko, polkrepko kurzivno, krepko, krepko kurzivno,
ekstra krepko, ekstra krepko kurzivno različico pisav. Sekundarna pisava za splet je georgia v
različicah navadno, kurzivno, krepko in krepko kurzivno. Obe pisavi sta predstavljeni na
sliki 39.

Slika 39: Primarna pisava open sans (zgoraj) in sekundarna pisava georgia (spodaj)
Ko smo spletni strani prenovili barve in pisavo, smo se posvetili celotni prenovi. Med
oblikovanjem so nastali novi grafični elementi, ki smo jih dodali v priročnik. Grafični
elementi so svetlomoder pravokotnik, narekovaj pri citatu in ponavljajoč se vzorec krogcev
(slika 40). Moder pravokotnik je namenjen poudarku imen v članku poleg krepke pisave. Citat
je oblikovan s sekundarno pisavo georgia in grafičnim elementom velikega svetlomodrega
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narekovaja za pritegnitev pozornosti v besedilu. Spletno stran smo dodatno popestrili in dali
osebnost z novim grafičnim elementom žogic. Izhajali smo iz roza sledi z žogico in krogom
žogice. Nastal je ponavljajoči se vzorec krogcev, ravno tako v svetlomodri barvi.

Slika 40: Grafični elementi spletne strani
4.13.1 Novice
Trenutna stran novic (slika 41) je vsebovala veliko naslovno fotografijo, katero je delno
prekrival pravokotnik, v njem pa so se nahajali drobtinice (angl. breadcrumbs), naslov novice
in datum objave. Nato je sledilo besedilo z uvodnim odstavkom in inicialko na svetlomodri
podlagi. Na desni strani besedila je preglednica, ki ima dodatne povezave na rezultate
tekmovanja, sorodne članke iz časopisov, galerijo in videoposnetek.
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Slika 41: Trenuten videz strani novice
Prenovo smo začeli pri novici, saj je ta v samem ospredju, in kasneje iz nje gradili preostale
strani. Želeli smo ohraniti veliko naslovno fotografijo, saj ta prikaže močno zgodbo, ki bo
obiskovalca pritegnila k nadaljevanju branja vsebine. Pri trenutni strani nam je sicer ta
povzročala manjše težave. Bila je določene višine, kar je pomenilo konstantno prilagajanje,
tako da je bilo bistvo vidno. Na mobilnih napravah je naslov novice čez zatemnjeno
fotografijo, kar je nekoliko moteče, saj fotografija izgubi svojo vizualno izpostavljenost
(slika 42). Prišli smo do ideje, da spremenimo vrstni red postavitve elementov, kot je
prikazano na slikah 43 in 44. Naslov in uvodni odstavek z datumom in avtorjem smo postavili
nad fotografijo. Ko bralec začne z branjem novic, takoj ve, na kaj se navezuje novica oziroma
besedilo, saj najprej vidi uvodni odstavek in hkrati del naslovne slike, ki ga pritegne k
nadaljevanju branja.
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Slika 42: Trenuten videz strani novice na mobilni napravi

Slika 43: Prenovljena stran novice na mobilni napravi
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Slika 44: Prikaz preoblikovane strani novice
Besedilu smo dodali še dodatno vrednost, tako da je v samem ospredju in nima motečih
elementov poleg njega. Povečali smo mu velikost pisave in postavili na sredino strani, kot je
prikazano na sliki 45.

Slika 45: Prikaz besedila na strani
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Novicam smo dodali preglednico, na kateri je prikazan rezultat tekme (slika 46). Velikokrat
smo v novici zapisali rezultat tekme, vendar je bil ta nepregleden in težko berljiv. Oblikovali
smo dve vrsti preglednic, ki tudi razdelijo članek, da je videti zanimivejši, privlačnejši,
preglednejši in bolj berljiv. Ena vrsta preglednice je namenjena samo eni tekmi, druga pa
celotnemu zapisniku tekme prve slovenske namiznoteniške lige (slika 47). Nad zapisnikom
tekme so še naslov, imena ekip z njihovimi logotipi in končnim izidom. Sedaj bralcu novic ne
bo več treba iskati rezultatov na uradni strani namiznoteniške zveze. Preglednici sta
oblikovani s svetlomodro barvno podlago, igralca pa smo med seboj ločili z barvami. Prvi
igralec je obarvan v temno modro barvo iz priročnika, drugemu igralcu pa je bilo treba
poiskati takšno barvo, da se bo razlikovala od druge in da bo dobro vidna na barvni podlagi.
Izbrali smo barvo z enakim barvnim tonom, nato pa spreminjali nasičenost in svetlost barve,
dokler ni bila videti v redu.

Slika 46: Prikaz enojnega rezultata tekme
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Slika 47: Prikaz celotnega zapisnika tekme
V novice smo vključili tudi galerijo in videoposnetek. Preglednica, ki se na strani nahaja
zraven besedila, je z novim dizajnom premaknjena na konec besedila. Spremenili smo ji
videz, skrili okvir in namesto barvne podlage dodali alineje za lažjo berljivost. Preoblikovana
preglednica je prikazana na sliki 48.
Novicam smo oblikovali tudi značke, saj smo se odločili, da bomo imeli na prenovljeni strani
filtracijo za lažje iskanje sorodnih novic. Novico lahko, sedaj s pomočjo povezave, tudi
delimo na družabnih omrežjih. Na koncu novic imamo tri predlagane novice, ki se navezujejo
na enako vsebino trenutno branega besedila. Ob spustu po strani lahko opazimo nežen,
nemoteč gradient, tako stran ni videti pusta in izprana.
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Slika 48: Prikaz dna spletne strani z novo preglednico, značkami in predlaganimi novicami
4.13.2 Ciljna stran
Po zaključeni strani novice smo nadaljevali oblikovanje ciljne strani (angl. landing page).
Tako kot pri novici smo imeli težavo s prvim elementom na strani. Trenutni glavni element je
bil sestavljen iz naslovne fotografije, ki jo je prekrivala transparentna pasica z naslovom in
uvodnim odstavkom. Težava je nastala, ko smo na spletno stran objavili spletno pasico
dogodka, saj je bilo treba pri oblikovanju oblikovati pravilno dimenzijo pasice, da so bili vsi
podatki na vseh napravah vidni enako (sliki 49 in 50). Transparentno pasico z besedilom smo
ločili od fotografije in jo postavili na vrh spletne strani.
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Slika 49: Prikaz prvega elementa spletne strani na računalniku

Slika 50: Prikaz spletne strani na tablici (levo) in telefonu (desno)
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4.13.2.1 Kartice novic
Spremenili smo tudi dizajn kartic novic (slika 51). Kot pri preglednici smo karticam novic
odstranili okvir in uvodni odstavek. Dodali smo ime avtorja in ikono za delitev na družabnih
omrežjih (angl. share). Ob premiku miške na kartico se naslov obarva v prepoznavno roza
barvo. Kartice novic se nahajajo na svetlomodrem ozadju s ponavljajočim se vzorcem žogic.

Slika 51: Prikaz prenovljenih kartic novic
4.13.2.2 Koledar
Koledarju tekmovanj smo oblikovali nov videz. Znebili smo se preglednice in utesnjenosti
besedila ter ohranili le podatke tekmovanja, kot je prikazano na sliki 52. Oblikovali smo krog,
v katerem je logotip kluba oziroma slika zemljevida, kjer bo potekalo tekmovanje. Poleg
grafike so podani ključni podatki tekmovanja, ki so kdaj, kje in kaj (slika 53). Kot smo skozi
diplomsko delo omenili, ima klub za domače tekme prve slovenske namiznoteniške lige
prenos v živo, zato smo logotipom dodali značko z napisom v živo (angl. live), ta je tudi
povezava do prenosa na YouTubu.
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Slika 52: Prikaz trenutnega dizajna za koledar tekmovanj

Slika 53: Prikaz novega dizajna za koledar tekmovanj
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4.13.2.3 Druge spremembe na ciljni strani
Dodali smo zadnji objavljen videoposnetek z YouTuba na svetlomodrem ozadju z nemotečo
grafiko namiznoteniške mize in naslovom (slika 54). Spremenili smo tudi videz galerije, ki pa
nam še vedno ob kliku na sliko odpre mapo fotografij v Flickerju.

Slika 54: Prikaz videoposnetka na strani
4.13.3 Liga
Na tej strani ni prišlo do večjih sprememb, dodani so grafični element žogic, element
koledarja tekmovanja s ciljne strani in manjša prenova preglednice z barvami celostne
grafične podobe (slika 55). Preglednici smo dodali ikono logotipa poleg imena kluba.

Slika 55: Prikaz prenovljene strani prve slovenske namiznoteniške lige
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4.13.4 Klub
Stran kluba je sestavljena iz podstrani, ki se navezujejo na klub, in daljšega opisa. Za lažjo
navigacijo smo oblikovali spustni meni, ta je sestavljen iz podstrani igralcev, trenerjev,
dokumentov in vpisa v šolo namiznega tenisa. Pri podstrani igralcev in trenerjev smo
spremenili kartice, izhajali smo iz prikazov logotipa na koledarju in rezultatih. Odstranili smo
okvir kartice in sliko igralca spremenili iz kvadrata v krog. Ko se z miško pomaknemo na
igralca, se njegova slika obarva v sivo, ime pa v roza, kot je prikazano na sliki 56. Ob kliku na
igralca nas prenese na uradno spletno stran namiznoteniške zveze, kjer lahko izvemo več
podatkov o izbranem igralcu.

Slika 56: Prikaz podstrani igralcev
4.13.5 Kontakt
Kontaktni strani smo spremenili postavitev podatkov in odstranili okvir preglednicam
(slika 57). Namesto fotografije smo uporabili zemljevid, kjer se nahaja namiznoteniški klub
(slika 58). Dodali smo spletni obrazec, na katerega se lahko kontaktira za kakršna koli
vprašanja.
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Slika 57: Prikaz trenutne strani kontakta

Slika 58: Prikaz preoblikovanega kontakta
4.13.6 Noga spletne strani
Nogi spletne strani smo dodali le manjše popravke, spremembo barv in pisave (slika 59).
Barvo ozadja smo potemnili in dodali grafični element ponavljajočega se vzorca žogic. Ostali
elementi na strani pa so ostali nespremenjeni.
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Slika 59: Prikaz preoblikovane noge spletne strani
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5 ZAKLJUČEK
V zaključku smo povzeli rezultate diplomskega dela, s katerim smo želeli raziskati in
prikazati, kako se lotiti izdelave celostne grafične podobe za športni klub. Poudarek smo dali
izdelavi logotipa in prepoznavnemu marketinškemu oglaševanju, da bo namiznoteniški klub
opaznejši, bolj zapomljiv in unikaten.
V teoretičnem delu smo predstavili in opredelili bistvo celostne grafične podobe in njene
elemente. Uporabili smo domačo in tujo literaturo, posledično smo lahko izdelali primerno
celostno grafično podobo za športni klub. Skozi sam proces smo prišli do ugotovitve, da se
vizualna podoba razlikuje od velikih podjetij. Treba je vključiti drugačne elemente, saj
podoba ne sme biti videti preveč resno in hladno, potrebna pa je tudi prava izbira barvne
palete. Oblikovali smo grafične elemente, s katerimi lahko na oblikovni način prikažemo
namizni tenis. S tem smo si olajšali izdelavo plakatov in spletnih pasic, saj ob pogledu takoj
vemo, da gre za namizni tenis.
Namiznoteniški klub bo z novo vizualno podobo in promocijo dvignil raven obiska, bolj
prepoznaven in zanimivejši od ostalih športnih klubov na obali. Dobra lastnost nove celostne
grafične podobe je ta, da bo sedaj klub imel vedno vnaprej pripravljene plakate, spletne
pasice, promocijske majice in druge dokumente. S pomočjo pravil, ki smo jih določili v
priročniku, bo oblikovanje novih elementov preprostejše. Oblikovan priročnik celostne
grafične podobe temelji na trajnosti; v tem primeru bo uporaben daljše obdobje, seveda pa je
v določenem časovnem obdobju dobrodošla manjša sprememba oziroma osvežitev vsebin.
Po enoletni uporabi spletne strani smo jo želeli prenoviti tako, da bo še bolj funkcionalna,
uporabna in vizualno dovršena. Trenutna stran se rahlo razlikuje od novo oblikovane vizualne
podobe, kar je bilo treba obnoviti, da bo delovala čim bolj skladno z novim slogom kluba.
Poudarek smo dali tudi na prilagodljivost strani na različne naprave, kar pripomore k boljši
uporabniški izkušnji. Stran je sedaj preglednejša, zanimivejša in vsebuje nove grafične
elemente.
Možnost nadgradnje vizualne podobe in prepoznavnosti vidimo v uporabi novonastajajočih
družbenih omrežij; prevsem globalni vidik saj se družbena omrežja glede na svetovni položaj
razmeroma hitro spreminjajo.
Klub je pridobil novo vizualno podobo ter je videti privlačnejši in bolj prepoznaven. Vsi
grafični elementi se sedaj med seboj povezujejo v enotno obliko. Izstopal bo iz množice
ostalih namiznoteniških klubov, saj jih večina premore le logotip. Pridobil je priročnik
celostne grafične podobe, ki vsebuje tudi navodila uporabe posameznih grafičnih elementov.
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