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POVZETEK
Namen diplomskega dela je raziskati in oblikovati stenski koledar, pri čemer
nam bo kot osnova služila uporaba pratike, iz katere bomo črpali in prenesli
njeno uporabnost ter informacije v vizualizacijo stenskega koledarja. Naša želja
je informacijske elemente koledarja, ki s časom postajajo pozabljeni, približati
mlajšim generacijam. Posvetili se bomo vprašanju uporabnosti in funkciji
koledarja v njegovem primarnem pomenu.
Delo obsega zgodovino koledarja na svetovni ravni in na območju Slovenije ter
analizo pratik in stenskih koledarjev, na katerih je nato grajen praktičen del.
Ustrezen rezultat tega diplomskega dela, v primarni rabi, je stenski koledar,
zasnovan na sodoben, atraktiven način, ki bo zadostil tako estetsko-likovnemu
aspektu kot tudi vidikoma uporabnosti in informiranosti, ki ju najdemo
v pratikah.
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ABSTRACT
The purpose of this Bachelor thesis is to research and design a wall calendar. The
base for the thesis is to research almanacs and the calendars that have originated
from it. The primary aims are to get acquainted with the meanings and usage of
almanacs, to use it as an inspiration to implement its usability, and furthermore
to include informational aspects into the visualization of the wall calendar.
One of the aspirations is to introduce informatical aspects of calendar that are
becoming forgotten to younger generations.
The theory consists of the world history of calendars and history in the
Slovenian region, analysis of almanacs and wall calendars. The concentration
will be focussed on the question of usability and the function of them. The
suitable outcome of the thesis in its primary use would be the wall calendar
created according to a modern approach that will not only satisfy the aesthetical
aspect but also the aspect of usability and informativeness found in almanacs.

6

7

KAZALO
1 UVOD

9

2 KOLEDAR SKOZI ZGODOVINO
2.1 KOLEDAR V SLOVENSKEM PROSTORU
2.2 VRSTE KOLEDARJEV PO UPORABI

10
13
15

3 ANALIZA PRATIK
3.1 UPORABA PO ČASOVNIH OBDOBJIH
3.2 ANALIZA INFORMACIJ V PRATIKI
3.2.1 POIMENOVANJE MESECEV IN TEDNOV
3.2.2 PRAZNIKI IN LETNI ČASI
3.2.3 VREMENSKA NAPOVED
3.2.4 PLANETI, LUNA IN SONCE
3.2.5 KOLEDAR IMEN
3.2.6 IZOBRAŽEVALNI DEL

17
17
17
18
20
21
23
23
24

4 ANALIZA STENSKEGA KOLEDARJA
4.1 ZNAČILNE SKUPINE STENSKEGA KOLEDARJA
4.1.1 PROMOCIJSKI
4.1.2. TIPOGRAFSKI
4.1.3. TEMATSKI
4.1.4. DODAN ELEMENT/VREDNOST
4.2 RELEVANTNOST STENSKEGA KOLEDARJA

26
26
26
26
27
28
28

5 SNOVANJE KOLEDARJA
5.1 CILJNA SKUPINA
5.2 NABOR INFORMACIJ
5.3 ČRKOVNA VRSTA IN IKONE
5.4 BARVNA ANALIZA
5.5 FORMAT IN POSTAVITEV
5.6 TISK IN VEZAVA
5.7 KONČNA REŠITEV

31
31
31
32
35
37
39
40

6 ZAKLJUČEK

48

7 LITERATURA

50

8 SLIKOVNO GRADIVO

52

8

9

1 UVOD
»Smo ljudje koledarja. Gledamo naprej in nazaj, saj nismo zgolj zadovoljni s
sedanjostjo, kakor naši predniki.«1 Ta vselej prisotna potreba po beleženju
časa in orientiranju v njem je vidna skozi celotno zgodovino človeštva. Mnoge
civilizacije so koledar razvijale po različnih metodah, vsem pa je bilo skupno
zapisovanje/beleženje le-tega. Koledarji so imeli skozi preteklost različne
oblike; od stenskih zapisov do priročnikov, ki so hkrati služili kot koledarji,
dnevniki, celo pravilniki. Pomagajo nam obvladovati čas: rojstva, smrti,
praznike, delovnike …
V raziskavi se bomo prvotno seznanili s koledarskim sistemom delovanja
in njegovo zgodovino. Natančneje bosta raziskani dve različni vrsti; stenski
koledar in pratika. Osnovni korak pri tem bo analiza pratik, kar bo nato gradnik
informacijskega dela pri stenskem koledarju. Po izdelani osnovi in seznanitvi
s tehničnega in zgodovinskega vidika bo preverjena relevantnost stenskega
koledarja. Cilj je izvedeti, zakaj se v dobi digitalizacije še vedno množično
prodajajo stenski koledarji, medtem ko so pratike za mnoge že pozabljene.
Namen dela je oblikovati vizualno in oblikovno kakovosten stenski koledar.
Zasnovan bo na sodoben, atraktiven način, ki bo zadostil tako estetskolikovnemu aspektu kot tudi vidikoma uporabnosti in informiranosti, ki ju
najdemo v pratikah.

1

David Ewing
DUNCAN,
Koledar: 5000
let naporov, da
bi uskladili uro
in nebo – in kaj
se je zgodilo z
manjkajočimi
desetimi dnevi,
Ljubljana 2004,
str. 24.
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2 KOLEDAR SKOZI ZGODOVINO
»Naša obsedenost z merjenjem časa je skoraj brezmejna. Poleg samozavedanja je
morda prav občutek časa najopaznejša značilnost človeštva kot naravne vrste, saj
2

DUNCAN
2004, op.1, str.
22.

je bila ena prvih stvari, ki smo se je ljudje zavedali.« 2
Definicija koledarja po SSKJ: 1. sistematična razdelitev leta na dneve, tedne in
mesece. 2. list, več listov (papirja) z razdelitvijo leta na dneve, tedne in mesece,
navadno s podatki o luninih menah, praznikih.
Beseda koledar izvira iz latinske besede kalende po imenovanju prvega
dneva v mesecu.
Skozi zgodovino zasledimo različne meritve in oznake časa; v tem besedilu bodo
izpostavljeni nekateri izmed koledarjev velikih civilizacij. Povsem drugačen
pristop, v primerjavi z ostalimi načini merjenja časa, je viden pri kitajskem
koledarju. Pričel se je od začetka vsakokrat, ko so imenovali novega vladarja.
Leto je predstavljalo dvanajst lunarnih mesecev, ki so ga usklajevali s solarnim
letom tako, da so vrinjali dodatni mesec. Meseci nimajo imen, označeni so zgolj
s številko, poimenovana pa so leta, kar je zanje značilno še danes. Poimenovanje
je kot cikel, ki se ponovi na vsakih dvanajstih let: podgana, vol, tiger, zajec,
zmaj, kača, konj, koza, opica, petelin, pes in prašič. Dneve so šteli v enotah po
60 dni. Te so razporedili v manjše enote desetih ali petih dni. Kar je nekoliko
neobičajno, je poimenovanje petih dni, ki imajo imena po petih elementih:
železo, les, voda, peresa in zemlja. Bili so mnenja, da ti elementi sestavljajo
svet. Danes lahko takšen koledar zasledimo v Tibetu, Maleziji, Hongkongu in

3

Margo
WESTRHEIM,
Koledarji
sveta: pregled
koledarjev
in načinov
praznovanja,
Ljubljana 2000,
str. 14–15.

Singapurju, a zgolj za določanje tradicionalnih datumov. 3
Drugačno interpretacijo koledarja so uporabljali Maji in Azteki. Oba koledarja
imata osemnajst mesecev, vsak mesec ima dvanajst dni, s petimi prestopnimi
dnevi. 260-dnevni sveti koledar je pomešan s posvetnim koledarjem, ki je štel
365 dni. Vedeli so, da ima leto več kot 365 dni, kar so nadoknadili z izračunom
prestopnih let. Imeli so dva koledarja, ki so ju uporabljali hkrati, istočasno pa sta
se začela le na vsakih 52 let, kar so imenovali polni koledar. Tega so razdelili na
štiri dele, vsakega po 13 let, in vsako četrtino povezali z eno izmed glavnih smeri
neba (vzhod, sever, zahod, jug). Bili so izjemno natančni, njihov koledar je segal
nazaj okoli tri tisoč tristo let pr. n. št. (po gregorijanskem koledarju). Dobro so
poznali gibanje planetov, sončne in lunine mrke. Prevladuje mnenje, da so Maji
dneve imenovali po lokalnih bogovih, kar pa ne drži za Azteke.
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Ti bi naj poimenovanjem pripisovali posebne vrednosti (ugodni, neugodni
dnevi); dodatnih pet dni, ki so posledica prestopnih let, je veljalo za še posebej
nesrečne. Koledarji so bili orientacija pri praznovanjih vsakega cikla, na njih so
prav tako zapisovali pomembne dogodke, poljedelske dejavnosti ipd.4

4

Prav tam,
str. 16–21.

5

Prav tam,
str. 56–58.

6

Prav tam,
str. 60–63.

Prvi zametki koledarja, kot ga poznamo danes, segajo v stari Egipt, antično
Grčijo in rimsko kulturo. Tako kot Majem in Aztekom je Egipčanom povzročalo
težave pet odvečnih dni, ki so jih običajno posvetili čaščenju sijanja zvezde
stalnice Sotis (t. i. Sirij). Novo egipčansko leto se je pričelo, ko se je Sotis pojavila
na nebu (poletje); na podlagi te zvezde so znali napovedati poplavljanje Nila.
Svoje znanje o merjenju časa so navezovali tudi na arhitekturo in s svojim
poznavanjem premikajočih se ozvezdij pozicionirali stavbe (npr. piramide).
Koledar je imel tudi močan verski značaj; večina poimenovanj mesecev in dni
je namreč povezanih z obredi in svečeniškimi opravili. Kot nekatere ostale
civilizacije so Egipčani poznali lunarni in solarni koledar, ki so ju skušali
usklajevati med seboj.5
V rimskem sistemu so bili pri zapisu in določanju pomembnih dni v koledarju
glavni svečeniki. Skozi stoletja so z lunarnega prešli na sončni sistem. Nov mesec
so razglasili vsakič, ko so svečeniki zagledali lunin srp. Današnje poimenovanje
za mesece izvira ravno iz rimskega koledarja. Prvih pet mesecev je imena dobilo
po bogovih, šesti mesec je poimenovan po Juliju Cezarju in zadnjih šest mesecev
po številu, glede na mesto meseca v letu (na začetku so imeli samo deset
mesecev). Julij Cezar je tisti, ki je uvedel najpomembnejšo reformo, povzročil
leto popolnega kaosa, vendar ponovno vzpostavil ravnovesje v koledarju in
ujemanje mesecev z letnimi časi (tega danes poznamo kot t. i. julijanski koledar),
ki ga je kasneje prevzelo krščanstvo. Zaradi tega dejanja se je mesec quintilis
preimenoval v julius. Enako so kasneje naredili z mesecem sextilis, ki se je
preimenoval v avgustus, zaradi cesarja Avgusta. Ta je želel biti enakopraven
Cezarju in posledično dodal en dan svojemu mesecu. Tako imata danes julij in
avgust enako število dni, saj je Avgust mesecu februarju odvzel en dan, da ga je
lahko dodal v svoj mesec.6 (Za natančnejše poimenovanje glej poglavje Analiza
pratik, Poimenovanje mesecev in tednov).
V zgodnjem krščanstvu je julijanski koledar veljal za izredno natančnega, čeprav
danes vemo, da temu ni tako. Navadno leto je bilo namreč dolgo 365 dni, vsako
četrto pa 366 dni (leto traja 365,24 dni, julijansko pa v poprečju 365,25 dni), kar
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9

O koledarjih,
Kvarkadabra,
december
1997, dostopno
na <https://
kvarkadabra.
net/1997/12/
koledarji/>
(6. 10. 2019).
Marino
PAVLETIČ,
List za mlade
matematike,
fizike,
astronome in
računalnikarje,
Presek, 1987,
dostopno
na <http://
www.presek.
si/14/826Pavletic.pdf>(
6. 10. 2019).
WESTRHEIM
2000, op. 3,
str. 65–70.
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Prestopno leto,
IV. Osnovna
šola Celje,
dostopno na <
http://www.o4os.ce.edus.
si/gradiva/
geo/gibanje_
Zemlje/
prestopno.
html>
(5. 10. 2019).

je povzročilo, da je do leta 1582 julijanski koledar prehitel solarno leto za kar 10
dni. To je tudi razlog, da je papež Gregorij XIII. istega leta odločil, da za 4. 10.
pride 15. 10., s čimer se je ponovno doseglo ravnovesje, zamenjalo pa se je tudi
pravilo o prestopnih letih. Ta koledar danes poznamo kot gregorijanski koledar.
Do njegovega sprejetja je v različnih državah prišlo ob različnem času, nekateri
(npr. pravoslavci) uporabljajo julijanski koledar še danes.7 8 9
Kljub mnogim poskusom koledarskih reform danes uporabljamo gregorijanski
koledar. Ta ima 12 mesecev, 365 dni in 12 mesecev, v katerih je 30 ali 31 dni z
izjemo februarja, ki se menjuje glede na prestopno leto (izmenjaje po 28 ali 29
dni). Za prestopno leto se upošteva naslednje: »Pravilo za določanje prestopnih
let – leto je prestopno, če je deljivo s 4 (npr. leto 2004), razen na vsakih 100 let
(npr. leto 1900), ko leto ni prestopno. V primeru, da je leto deljivo s 400 (leto
2000), je leto vseeno prestopno.«10
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2.1 KOLEDAR V SLOVENSKEM PROSTORU
Prvi primerek koledarja na ozemlju Slovenije hrani NUK. Gre za rokopis iz leta

11

Janez BRIC,
Koledarji,
diplomsko delo,
Ljubljana 2007,
str. 47.

12

Calendae (ur.
Jerneja Batič),
Ljubljana,
1998, brez
oštev. str..

13

Jože STABEJ,
Prava stoletna
pratika in njena
zgodovina,
Ljubljana 1986,
str. 45.

14

Valentin
VODNIK in
Branko REISP,
Vodnikova
velika pratika
za leta 1795,
1796 in 1797
(faksimilirana
izdaja),
Ljubljana 1996,
brez oštev. str..
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Prav tam.

1415, spisan na pergamentnem traku, ki ga poznamo pod imenom
Kronokrator.11 Zložen je v drobno knjižico kvadratne oblike. Lahko bi
predpostavili, da je na videz podoben starim pratikam, a se od njih vsebinsko
razlikuje (npr. ne vsebuje vremenskih napovedi).12
Tip koledarja, značilen za naše področje, je knjižni koledar ali pratika. Beseda
pratika izvira iz latinske besede Pratica, ki so jo prevzeli tudi Nemci in okoliške
države; Praktik.13 Definicijo najdemo v SSKJ, koledar: 2. knjiga, ki vsebuje poleg
koledarskih podatkov še praktično poučne in literarne sestavke.
»Knjižni koledar je edina publikacija, ki je izhajala nepretrgano nad dvesto
let. V dobi, ko je slovenska knjiga prava redkost, je bila pratika edina nit, ki je
vezala marsikatero kmetijo na knjigo … Postala je pomembno izobraževalno
sredstvo.«14
Pratike so prevzemale pomembno funkcijo informiranja ljudi, kar so dosegali
skozi naslednje elemente: vremenske napovedi in pojavi, nasveti za gospodarje
in gospodinjstvo ter kmetovanje, razlage o položajih planetov, lune in sonca …
Element, ki se je uveljavil s časom, je horoskop; tega je v pratike vključeval tudi
Valentin Vodnik.
Ob nastanku slovenske književnosti s Primožem Trubarjem dobimo poleg
prvih slovenskih knjig tudi koledar. V letih 1557 in 1558 je izšel knjižni
koledar Ta slovenski koledar kir vselej trpi (kir vselej trpi pomensko opredeljen
v današnjo rabo: večen, vedno trajajoč). Ta je služil kot priloga k Trubarjevi
knjigi Testament (pomen po SSKJ: novi testament, drugi del svetega pisma, ki
obsega obdobje po Kristusovem nastopu; nova zaveza). Koledar je bil v naslednjih
stotih letih večkrat ponatisnjen in izdan kot samostojna knjiga. Iz njega lahko
razberemo prisotnost vere že v samih začetkih slovenskega koledarja, in sicer je
razvidna priljubljena oblika širjenja religije s pomočjo knjig, s katerimi je Trubar
širil protestantizem. V kasnejših letih je bila v pratiko vpeljana rimsko-katoliška
vera, ki je skozi slovenski koledar vidna še danes. Najbolj razviden segment so
verski prazniki, ki so močno zakoreninjeni v slovenski kulturi.15
V naslednjem stoletju ni prišlo do nobenega izida nove koledarske publikacije, v
18. stoletju pa je pratika doživela razcvet. Prva posvetna koledarska publikacija
je bila izdana leta 1726 (Practica), imenovana Nova kranjska pratika. Vsebina je

14
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Prav tam.

poučno-praktične narave in je namenjena ljudem na podeželju (kmetom), ki so
predstavljali takratno večinsko slovensko prebivalstvo.16
Skozi celotno zgodovino koledarja je opazen vpliv z ozemlja današnje Nemčije.
Slovenci so nemalokrat prebirali nemške pratike, ki so služile kot osnova
slovenskim. V 18. stoletju je prišlo do mnogih prevodov in hkrati novih
slovenskih različic. To pomeni, da so bili tiskani koledarji v uporabnikovem
jeziku, slovenščini, kar je še dodatno prispevalo k njihovi priljubljenosti. Proti
koncu 18. stoletja je sledila modernizacija knjižnih koledarjev, poglavitna vloga
pri tem pa je pripadala Valentinu Vodniku z Veliko pratiko (1795–1797) in njej
sledečo Malo pratiko (1798–1806). Za dodatno interakcijo z bralcem so Veliki
pratiki dodane uganke, v današnjih pratikah to področje večinsko predstavljajo
križanke, vprašalniki in šaljivke (npr.: Pavlihova pratika).
Do danes se je velika večina pratik iz tega obdobja izgubila. Vemo, da se med
seboj razlikujejo po avtorjih, kar posledično pomeni drugačen nabor poučnih
informacij. V nekaterih izdajah so poleg klasične vremenske napovedi vključeni
še vremenski pregovori, na zadnjih straneh pa razna priročna (za tisti čas
atraktivna) navodila, kot je navodilo za puščanje krvi, opremljeno s slikami.
Potrebno je omeniti slovensko Večno pratiko (1787), ki je predstavljala stoletni
koledar. Njej je sledila slovenska Stoletna pratika (1840), ki je nastala kot
odgovor na večletno pomanjkanje Večne pratike. Osnova obeh sega v dve

17

STABEJ 1986,
op. 13,
str. 45–66.

nemški stoletni pratiki, Knauerjevo in Keinrichovo.17
V 19. stoletju dobimo še druge vrste pratik in koledarjev, ena vplivnejših je
preoblikovana Velika pratika (1846–1945). Skozi knjižne koledarje je ljudstvo
pridobivalo informacije o zakonih, volitvah, političnih položajih. Večjo
opaznost in prepoznavnost je imel Koledarček družbe svetega Mohorja (1861),
danes poznan kot Mohorjev koledar, ki ima večji poudarek na religiji in

18

Prav tam.

rimskokatoliški veri kot večinski del ostalih pratik.18
V dvajsetem stoletju je na trgu postajala vedno bolj uveljavljena Pavlihova
pratika, ki za razliko od Mohorjevega koledarja ne daje večjega poudarka na
vero, temveč na vsakdanja opravila in zabavne priloge (npr.: križanke
in šaljivke).
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2.2 VRSTE KOLEDARJEV PO UPORABI
Namizni koledar (slika 1):
Manjšega formata. Najpogostejši so mesečni, redko tudi tedenski. Služijo kot
planer in pomanjšana oblika stenskega koledarja.
Žepni koledar (slika 2):
V približni velikosti četrtine formata A5, primeren za žep. Vsebujejo letni
prikaz po mesecih.
Rokovniki (slika 3):
Običajno na formatu A5, so knjižna različica stenskega koledarja, t. i. planerji.
Vsebujejo mesečne in tedenske poglede, včasih celo dnevne.
Knjižni koledar in pratika (slika 4):
Pogosto formata A5 ali manjše. Knjižne oblike koledarjev, ki vsebujejo dodatne
informacije. Definicija pratike po SSKJ: knjiga, ki vsebuje poleg koledarskih
podatkov še praktično poučne in literarne sestavke.
Stenski koledar (slika 5 in 6):
Večjega formata (od formata A4 navzgor). Delimo ga na enolistne oz. stenske
planerje, ki nudijo pogled celotnega leta v enem sklopu (včasih omogočajo
možnost vnosa podatkov s praznimi polji), in na večlistne, ki so največkrat
razdeljeni po mesecih.

Slika 1 (LEVO) Kim Hyunmi in Seoa Jeong, Cashslide Calendar, 2016.
Slika 2 (DESNO) Adriana Liotta, Pocket calendar Badia Boutique studio, 2016.
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Slika 3 (LEVO ZGORAJ) Alina Rybacka-Gruszczyńska, Smart Sexy 2020, 2019.
Slika 4 (DESNO ZGORAJ) Koledar Družbe
sv. Mohorja: za navadno leto 1899, Družba sv.
Mohorja, 1899.
Slika 5 (LEVO SPODAJ) Cokysu, Wild
Animals Calendar 2020, 2019, Akrili.
Slika 6 (DESNO SPODAJ) Filip Triner, Nineteen 2019, 2018, Offset.
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3 ANALIZA PRATIK
3.1 UPORABA PO ČASOVNIH OBDOBJIH
Glede na uporabnost ločujemo večletne (najpogosteje stoletne, desetletne ...)
in enoletne (krajše določeno obdobje). Znotraj analize pratik bo obravnavana
zgolj stoletna (Pratika 20. stoletja in Pratika 21. stoletja) in enoletna (Pavlihova
pratika). Ti imata med seboj raznolike vsebine, vendar sta obe v današnjem času
in prostoru aktualni, kar je tudi razlog za odločitev o takšni analizi.
Ločimo ju po namenu uporabe, kar se na prvi pogled odraža tudi v oblikovanju.
Format stoletne pratike je večji (A5) s trdimi platnicami, šivano vezavo in
kakovostnejšim papirjem. Enoletna Pavlihova pratika je glede na format enkrat
manjša, z mehkimi lakiranimi platnicami in nizkocenovnim papirjem lahkih
gramatur. Tako nam je takoj jasno, katera lažje kljubuje času.

3.2 ANALIZA INFORMACIJ V PRATIKI
Stoletna pratika je temeljito poglobljena. Vprašanje podajanja velike količine
informacij je rešeno s strnjenimi, kompleksnimi tabelami. V njih najdemo
nedeljske črke (za računanje dneva v tednu za specifičen koledarski datum;
vsakemu dnevu pripada ena izmed črk a–g, ki se ciklično ponavljajo na sedem
dni), epakte (starost lune ob začetku vsakega leta; po SSKJ: število dni od
zadnjega mlaja v letu do 1. januarja naslednjega leta), specifikacije za prestopna
leta, sončne kroge (menjavanje nedeljske črke je odvisno od sončnega kroga:
je obdobje 28 let, ko se nedeljske črke v istem redu ponovijo), preračunavanje
tedenskih dni in obdobij … 19 Tabele služijo kot navodila za preračunavanje let
in ostalih koledarskih elementov in so kompleksnejše narave.
V nadaljnjem besedilu bodo predstavljeni le ključni informacijski deli stoletne
pratike, ki bodo primerjani z enoletno pratiko.
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Stoletna pratika
dvajsetega
stoletja
1901–2000
(ur. dr. Gregorij
Pečjak),
Ljubljana,
1994, str. 78.

18

3.2.1 POIMENOVANJE MESECEV IN TEDNOV
V enoletni pratiki so pri mesecih navedena le stara slovenska imena in
sodobna imena, poimenovanju mesecev in tednov stoletna pratika namenja več
pozornosti. Vizualizacija tedna je strnjena v linijski prikaz, ki hkrati služi za
prikaz posebnih dni (Slika 10, spodnja polovica formata).
Sodobna imena mesecev izvirajo iz časa Rimljanov, ti so jih imenovali po
bogovih (večinsko), vladarjih (julij in avgust) in zaporednih številkah. Stara
slovenska imena se navezujejo na značilnosti tistega meseca oz. dogajanja v
naravi in poljedelstvu, iz česar je razvidna zgodovina našega ljudstva (poljedelci
20

Stoletna pratika
enaindvajsetega
stoletja 2001–
2100 (ur. dr.
Sandi Sitar),
Ljubljana,
2001, str.
38–39.

in kmetovalci):20
1. Januar: Ianuarius (latinsko) pomeni Janus (bog začetka in konca).
Prosinec: »prosi proso«, lačen zimski mesec, želja po prosu. Lednik
(prastaro slovensko ime).
2. Februar: februa (latinsko) je praznik čiščenja in Februus (latinsko)
pomeni bog Pluton. Po starem koledarju (pred julijanskim koledarjem)
je februar veljal za zadnjega v letu, novo leto se je pričelo s 1. marcem.
Svečan: v povezavi z besedo sveča (ledene ali tiste iz voska), beseda je
simbolična za temen, mrzli zimski mesec. Talnik (prastaro slovensko ime).
3. Marec: Martius (latinsko) pomeni Mars (bog vojne). Sušec: čas, ko se
zemlja začne sušiti od snega in pripravljati na pomladno rast. Brstnik
(prastaro slovensko ime).
4. April: aperire (latinsko) pomeni odpreti; »odpiranje« pomladi. Mali
traven: ime govori o mladem, novem zelenju po travnikih, poljih in
gozdovih. Travnik (prastaro slovensko ime).
5. Maj: Maja (boginja pomladi in rodovitnosti) ali po nazivu maius
(latinsko), kar pomeni večji; tako so klicali Jupitra. Veliki traven: po bujni
pomladni rasti. Cvetnik (prastaro slovensko ime).
6. Junij: Iunius (latinsko) pomeni Junona (boginja neba, žena Jupitra).
Rožnik: ime po travnikih in poljih, prekritih z rožami. Sečnik (prastaro
slovensko ime).
7. Julij: po Gaju Juliju Cezarju (cesar). Mali srpan: s kmečkega vidika je to
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čas žetve s srpom. Srpnik (prastaro slovensko ime).
8. Avgust: po Gaju Oktavijanu, poznanim pod imenom Augustus
(latinsko), kar pomeni vzvišeni. Veliki srpan: podobno kot prejšnji, čas
velike žetve s srpom. Mlatnik (prastaro slovensko ime).
9. September: septem (latinsko) pomeni sedem, po starem štetju (prvi
mesec v letu je bil marec) je september sedmi mesec. Kimavec: po sadju,
ki je v tem obdobju zrelo in »kima« na vejah dreves. Sadnik (prastaro
slovensko ime).
10. Oktober: octo (latinsko) pomeni osem. Vinotok: mesec trgatev,
stekanja vina v sode. Moštnik (prastaro slovensko ime).
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Kratka
zgodovina
koledarja,
Kresnik, 27. 11.
2017, dostopno
na <https://
www.kresnik.
eu/kratkazgodovinakoledarja_
clanek_398.
html>
(5. 11. 2019).

22

Stoletna pratika
dvajsetega
stoletja 1901–
2000 1994,
op. 19,
str. 1–24.

23

Kako so dnevi v
tednu dobili
svoja imena,
Ciklopea,
2015, dostopno
na <https://
ciklopea.com/
sl/prevajanje/
upravljanjeterminologije/
kako-so-dneviv-tednu-dobilisvoja-imena/>
(11. 11. 2019).
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Stoletna pratika
enaindvajsetega
stoletja 2001–
2100 2001, op.
20, str. 38–39.

11. November: novem (latinsko) pomeni devet. Listopad: drevesa
odvržejo svoje liste, narava se pripravlja na zimsko spanje. Listnik
(prastaro slovensko ime).
12. December: decem (latinsko) pomeni deset. Gruden: pozimi je zemlja
zaledenela in v grudah leži na polju, od tod ime.21 Grudnik (prastaro
slovensko ime). 22
Slovensko poimenovanje za teden izhaja iz dobesednega pomena »ta dan«
(potek sedmih dni). Imena dni v tednu pa izvirajo iz mnogih starejših kultur. Ta
se za razliko od poimenovanja mesecev, ki so v istoimenski rabi v večini jezikov,
razlikujejo od jezika do jezika. Slovensko poimenovanje:
• sobota izvira iz sabat ali sabbath (v židovskem koledarju je veljala za
zadnji dan v tednu in pomeni dan počitka).
Pri ostalih dnevih v tednu smo enako dobesedni kot pri starem slovenskem
poimenovanju za mesece:
• nedelja (iz dobesednega pomena »ne-dela«),
• ponedeljek (»po-nedeljek«, saj nastopi po nedelji),
• torek (Pomeni drug dan v praslovanskem jeziku. V slovenskem izročilu
dan, ko ženske niso smele peči kruha, posvečen boginji Torki (Torklji)),
• sreda (nastopi na sredini tedna, sredina),
• četrtek (četrti dan v tednu),
• petek (peti dan v tednu).23 24
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3.2.2 PRAZNIKI IN LETNI ČASI
V obeh pratikah so prazniki poudarjeni v seznamih (kot je prikazano spodaj).
Prazniki in dela prosti dnevi (v to kategorijo spadajo tako državni kot cerkveni
prazniki):
• 1. 1. in 2. 1.: novo leto,
• 8. 2.: Prešernov dan (kulturni praznik),
• velikonočna nedelja (premakljiv verski praznik, praznuje se prvo
nedeljo po prvi pomladanski polni luni),
• velikonočni ponedeljek (premakljiv verski praznik),
• 27. 4.: dan boja proti okupatorju (ustanovitev OF),
• 1. 5. in 2. 5.: praznik dela,
• 25. 6.: dan državnosti,
• 15. 8.: Marijino vnebovzetje (verski praznik, »veliki šmaren«),
• 31. 10.: dan reformacije,
• 1. 11.: dan spomina na mrtve (verski praznik, »vsi sveti«),
• 25. 12.: božič (verski praznik),
25

Prav tam,
str. 41.

26

Pavlihova
pratika 2019
(ur. Andreja
Tasič),
Ljubljana,
2018, str. 8.

• 26. 12.: dan samostojnosti in enotnosti.25 26
Kljub temu da se mnogo ljudi dandanes ne identificira z vernikom oz.
katolikom, so določeni verski prazniki prerasli v del kulture, zakoreninjene v
običaje. Ti marsikomu ne predstavljajo vezi s katoliško cerkvijo, temveč čas, ki
ga posvetijo družini in bližnjim (na primer dan spomina na mrtve ali božič).
Nekateri spodaj našteti verski prazniki nimajo veze z religijo ali kulturo, so zgolj
običaji, ohranjena ljudska izročila ali vremenska opažanja, a tudi ta spadajo pod
stalne verske praznike.
Premakljiva verska praznika: pust (vedno v torek, en dan pred pepelnico in 47
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Stoletna pratika
enaindvajsetega
stoletja 2001–
2100 2001, op.
20, str. 42.

dni pred veliko nočjo), 1. adventna nedelja (prva nedelja v mesecu decembru).27
Znotraj stoletne pratike je določitev velike noči in pusta poenostavljena v tabelni
sistem od leta 1900 do 2050.
Stalni verski prazniki: Valentin (valentinovo, 14. 2.), Gregor (gregorjevo, »ko
se ptički ženijo«, 12. 3.), sv. Jurij (jurjevanje in razni običaji, 23. 5., izjemoma 24.
5.), ledeni možje (pogoste ohladitve v vremenu, Pankracij, Servacij, Bonifacij,
12., 13., 14. 5.), Zofka (»pohcana« Zofka, hlad in dež, 15. 5.), Medard (takšno
vreme, kot je ta dan, se ohrani še 40 dni, 8. 6.), veliki šmaren (vnebovzetje,
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15. 8.), vsi sveti (dan mrtvih, 1. 11.), sv. Nikolaj (Miklavž, 6. 12.), sveti večer
(Adam in Eva, 24. 12.), božič (25. 12.)28
Letni časi ter zimski in poletni čas so pregledno navedeni v enoletni pratiki
(Slika 7).

Slika 7 Navadno leto 2019 (objavljeno v
Pavlihova pratika 2019 (ur. Andreja Tasič),
Ljubljana 2018, str. 7).

3.2.3 VREMENSKA NAPOVED
V enoletni pratiki najdemo legendo simbolov za vremensko napoved, ki so
prikazani v koledarskem pregledu za vsak dan (Slika 10, spodnja polovica
formata, pod datumi). Na enak način je bilo vreme prikazano že v Vodnikovi
Veliki pratiki (Slika 11). V stoletni pratiki je v sklopu poglavja o podnebnih
razmerah na območju Slovenije v pripovedni obliki predstavljena zgodovina
vremenskih stanj, padlih rekordov, vremenskih sprememb, prinesenih z
urbanizacijo, ipd.
Nekdaj so bili v pratike vključeni razni vremenski pregovori, ki so gospodarjem
pomagali pri vremenskem orientiranju, za katere pravijo, da držijo še danes:

28

Prav tam,
str. 43.

22

• Če v prosincu ni snega, ga mali traven da.
• V prosincu toplota, v svečanu mrzlota.
• Če svečana mačka na soncu leži, v sušcu spet rada za peč pribeži.
• Svečnica gorka zelena, Cvetna nedelja snežena.
• Sveti Matija (24. 2.) led razbija. Če ga ni, ga naredi.
• Če v sušcu igrajo se mušice, v aprilu dobre še ti bodo rokavice.
• Če se sušca da orati, bo treba v malem travnu jokati.
• Če v dežju drevo cvete, nikdar sadja ne daje.
• Majnika hlad, vinu in senu zaklad.
• Če junija sonce pripeka in vmes dežek rosi, obilo zemlja rodi.
• Če je v dežju trte cvet, malo teče vina v klet.
• Je mesec moker in hladan, v gnilobi rad je sad končan.
• Če se avgusta po gorah kadi, kupi si kožuh za zimske dni.
• Tilen (1. 9.) meglen je grda jesen.
• Če zgodaj se selijo ptiči, bo huda zima o božiči.
• Če vinotoka mraz in burja brije, prosinca in svečana sonce sije.
• Vseh svetnikov (1. 11.) mrzel dan, božič bode v led vkovan.
• Če listopada mokro zemljo sneg pokrije, bo malo prida za kmetije.
• Listopad zmrzlina, je svečana ne bo. Listopada južnina, bo
svečana mrzlo.
• Ob božiču za seno (zunaj), veliko noč pa za pečjo.
• Dež in veter pred božičem jamo koplje rad mrličem.
29

Pregovori
o vremenu,
Arnes,
dostopno
na <http://
www2.arnes.
si/~ngiaeins2/
pregovori/
vremenski_
pregovori_
menu.htm>
(15. 1. 2020).
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Kratka
zgodovina
koledarja,
Kresnik, 27. 11.
2017, dostopno
na < https://
www.kresnik.
eu/kratkazgodovinakoledarja_
clanek_398.
html>
(5. 11. 2019).

• Če o božiču led visi od veje, se velika noč vsa v cvetju smeje.29 30
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3.2.4 PLANETI, LUNA IN SONCE
Primarno se pozornost posveča luninim menam in gibanju Zemlje okoli Sonca,
njegovemu vzhajanju in zahajanju, ki se po Sloveniji razlikujeta do 6 minut.31

31

Stoletna pratika
enaindvajsetega
stoletja 2001–
2100 2001, op.
20, str. 23.

32

Stoletna pratika
dvajsetega
stoletja 1901
–2000 1994,
op. 19, str. 90.

33

Prav tam,
str. 59–61.

Nadgradnja k osnovnim informacijam so tabele in seznami, prikazujoč lunine in
sončne mrke, kje se bodo ti zgodili in kdaj (stoletna pratika).
Drugi velik poudarek je na astrologiji (po SSKJ: prerokovanje človekove usode iz
(položaja) zvezd). V stoletni pratiki izvemo, da ni mogoče znanstveno dokazati,
da astrologija vpliva na značaj in posameznikovo usodo, tako kot tudi ni moč
dokazati, da ta nima vpliva na posameznika. Vsaka pratika se posebej odloči,
kolikšen del astrologije bo vključila. V Pavlihovi pratiki je velik poudarek na
horoskopu (oven, bik, dvojčka, rak, lev, devica, tehtnica, škorpijon, strelec,
kozorog, vodnar, ribi), vsak opis znamenja pa sestavljajo splošen opis in
specifična področja (ljubezen, zdravje, finance in kariera).32
Astrologija pripisuje poseben pomen sedmim nebesnim telesom, vidnim s
prostim očesom.: 1. Sonce, 2. Venera, 3. Merkur, 4. Luna, 5. Saturn, 6. Jupiter in
7. Mars. Pri tem je važna medsebojna lega teh teles in lega Zemlje v odnosu do
njih. To v sklopu astrologije poznamo kot letne vladarje. Vsako leto ima svojega
vladarja, ki se v ciklu sedmih let izmenjujejo. Pripisujejo jim poseben vpliv na
Zemljo (vremensko stanje in letina) in na nas (počutje in sreča). Pratikarji so s
pomočjo teh napovedovali dež, sneg, vihar in točo za stoletja vnaprej. Leto 2019
je preteklo v znamenju Lune, leto 2020 bo v znamenju Saturna. 33

3.2.5 KOLEDAR IMEN
Skozi zgodovino je eden ključnih, vedno prisotnih elementov ravno koledar
(godovnih) imen zaradi verskih razlogov in krsta otrok. Vsak dan ima vsaj
po eno ime, ki se navezujejo na svetnike (npr.: martinovo 11. novembra na sv.
Martina). V Pavlihovi pratiki je skozi mesec izpostavljenih nekaj imen (vidno
na Sliki 10, spodnja polovica formata, nad datumi), za katera so presodili, da so
pomembnejša, vsa pa so zbrana na koncu meseca v seznamu (Slika 8).
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3.2.6 IZOBRAŽEVALNI DEL
Izobraževalni del vedno sledi koledarskemu. Nekoč so bili vanj vključeni nasveti
in hišna opravila. Obravnava tem se je s časom spremenila, danes se navezujejo
na aktualno dogajanje ali splošne informacije. Za leto 2019 lahko v Pavlihovi
pratiki preberete aktualne teme: Sto let Univerze v Ljubljani, Prekmurje praznuje
sto let od priključitve k matični domovini itd.; ter splošne: Čudovita Slovenija,
34

35

Pavlihova
pratika 2019
(ur. Andreja
Tasič),
Ljubljana,
2018,
str. 106–246.
Stoletna pratika
enaindvajsetega
stoletja 2001–
2100 2001, op.
20, str. 91–353.

Znani Slovenci, Intervju s poveljnikom Civilne zaščite ipd.34 V stoletni pratiki
so informacije dolgoročno bolj izobraževalne narave. Te zaobjemajo celotno
zgodovino slovenskega ozemlja v Kroniki, zgodovino Zemlje in njenega razvoja,
pišejo tudi o kulturi doma in v tujini, tehnologiji, izseljenstvu, razvoju prometa,
zdravju ipd., torej o vseh poglavitnih temah 21. stoletja.35

Slika 8 (LEVO) Koledar imen: april (objavljeno v Pavlihova pratika 2019 (ur. Andreja Tasič), Ljubljana 2018, str. 41).
Slika 9 (DESNO) Naslovnica za julij (objavljeno v Pavlihova pratika 2019 (ur. Andreja Tasič), Ljubljana 2018, str. 58).
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Slika 11 Stran v oktobru (objavljeno v
Valentin VODNIK in Branko REISP,
Vodnikova velika pratika za leta 1795,
1796 in 1797 (faksimilirana izdaja),
Ljubljana 1996).

Slika 10 Koledarski del: Lev (objavljeno v Pavlihova pratika 2019 (ur. Andreja Tasič), Ljubljana 2018, str. 59).
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4 ANALIZA STENSKEGA KOLEDARJA
4.1 ZNAČILNE SKUPINE STENSKEGA KOLEDARJA
Skupine so ustvarjene na podlagi smiselnosti in relevantnosti.
Potrebno je dodati, da se karakteristike znotraj posameznih skupin pojavljajo
tudi v drugih (npr.: informacije o gibanju planetov na promocijskem plakatu).

4.1.1 PROMOCIJSKI
Promocijske koledarje delimo na dve podskupini. Prva, v Sloveniji najbolj
prakticirana, predstavlja nizkocenovno oblikovanje na vpadljiv način z
vključenim logotipom, po navadi postavljenim na že vnaprej pripravljeno
predlogo. Tega načina se poslužujejo razna društva in manjša podjetja.
Druga podskupina je prakticirana v večjih podjetjih, korporacijah in ustanovah.
Te želijo narediti vtis na svoje partnerje in uporabnike, zato so prav ti primeri
velikokrat presežki v koledarskem oblikovanju. Primere takšnega oblikovanja
lahko vidimo na Sliki 15 (stran 29). Koledar je znotraj premičnih šarenic
(koledar gleda nas in mi gledamo njega), nastal je ob 60. obletnici medicinskega
podjetja. Naslednji primer na Sliki 14 (stran 29), je nastal po triptihu Hansa
Hemlinga, Poslednja sodba ali Sodni dan, in skozi zgodbo prikazuje zgodovino
triptiha. Tega predstavlja konstanta: zlat krog, da so dosegli njegovo vidljivost
skozi vse mesece, je na sredini strani izrezan krog. Tretji in najbolj inovativen
koledar prikazuje Slika 12 (stran 29), naročnik je podjetje čajev. Leto je vidno
skozi tedenski prikaz, kjer je vsak dan narejen iz čajnih lističev. Ti ob stiku z
vodo reagirajo. Vsak dan se tako pretvori v čaj.
Izvedba (format, vezava, materiali ...) je zaradi ideje popolnoma prilagojena
namenu. Uporabljajo drugačne pristope, ki s konceptom samega koledarja
najbolje funkcionirajo.

4.1.2. TIPOGRAFSKI
Tipografski koledarji najpogosteje delujejo kot plakati, s preglednim prikazom
dni, tednov in mesecev. Na Sliki 13 (stran 29) vidimo primer, kjer je tipografija
ustvarjena iz manjših vektorskih elementov, spremenljivih vsak mesec.
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4.1.3. TEMATSKI
Skupina tematskih koledarjev je razvejana in obširna ter med potrošniki najbolj
priljubljena. Deli se na dve podskupini, v obeh se povečini v spodnjem delu
formata pojavlja podoben mesečni prikaz oz. štetje mesecev. Vidimo ga:
• v obliki mreže, ki običajno zaseda polovico formata, znotraj te so
zapisani dnevi v tedenskem razporedu s praznimi prostori za lastnoročne
zapise. Mreža je navadno postavljena v podolgovat format, ki ga sestavljata
dva kvadrata. Zgornji predstavlja vizualno polje z vsebino, spodnji pa
mrežni prikaz meseca.
• v zaporednem prikazu brez mreže, kjer so dnevi nanizani en za drugim.
Z nizanjem dni v vrsto ti lahko začnejo delovati kot okrasek, s čimer
poudarek posvetijo drugi vsebini in ne štetju meseca.
Prva podskupina, fotografski koledarji, prakticira obe vrsti mesečnega prikaza.
V primeru mrežne oblike se v zgornjem delu nahajajo tematizirane serije
fotografij, npr. fotografije avtov, psov, morskega sveta, priljubljenih glasbenih
skupin ipd. Pri primerih druge oblike zaporednega nizanja primarno funkcijo
prevzamejo fotografije. Tako se format podreja formatu fotografije. Poglavitna
funkcija je torej fotografija, kot slika na steni, in ne koledar.
Druga podskupina je umetniške ali ilustrativne narave, kjer:
• koledarji funkcionirajo kot promocijsko gradivo galerij, muzejev in
samostojnih umetnikov. Skozi ta način promovirajo svoja dela ali dela, ki
jih zastopajo znotraj ustanov.
• je uporabljeno umetniško izražanje, najpogosteje ilustracija, katerega
namen ni promocija stvaritelja, temveč estetska vrednost, ki jo predstavlja
npr. ilustracija. To je najlažje razložiti na primeru Slike 18 (stran 30):
ilustriran je prikaz človeškega razvoja skozi zgodovino. Vsak mesec je
razvoj človeštva višji; pod koledarskim delom se nahaja tudi informativni
del o tistem obdobju.
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4.1.4. DODAN ELEMENT/VREDNOST
Koledarje z dodanimi vrednostmi in elementi razdelimo v dve skupini. Prva se
navezuje na cikličnost, to so npr. koledarji z informacijami o pozicijah planetov,
vremenu in vetru. V to skupino spada tudi setveni koledar. Eden izmed bolj
neobičajnih te vrste je nočni koledar na Sliki 17 (stran 30). Ta čez dan deluje kot
plakat, v noči pa zasije koledarski del, s katerim štejemo noči.
Druga skupina je vezana na neobičajno konceptualno oz. informativno rešitev.
Na Sliki 16 (stran 30) vidimo, da število izrezljanih lukenj prikazuje število
tednov do konca leta, torej se januar začne z največ luknjami, ki skozi mesece
vedno bolj izginjajo. Na Siki 19 (stran 30) je enodnevni stenski koledar s t. i.
»zabavnimi dejstvi« (fun facts), kjer je vsak dan v letu predstavljen z zanimivim
dejstvom, kar pospremi še zabavna ilustracija. Sem sodijo tudi koledarji s
sudokujem ali križanko, ki predstavljata vizualen del koledarja (prisoten
element sodelovanja).

4.2 RELEVANTNOST STENSKEGA KOLEDARJA
Mnenje pri tem ostaja podobno kot v uvodni misli. Tako kot plakati in slike so
tudi koledarji del estetike po domovih, zato verjamem, da ne bodo nikoli »iz
mode«, saj so del naše kulture.
Te teme se dotakne Philip Stoomberg v nagovoru »Koledar je mrtev. Naj
živi koledar!« v knjigi The Art of Calendar Design. Govori o pomembnosti
koledarja v posameznikovem domu, ki prevzema nostalgično noto. Prepleta
se s personalizacijo, npr. z dodajanjem slik družine ali zgolj z zapisovanjem
pomembnih dogodkov v posameznikovem življenju. Ob modernizaciji se pojavi
še vprašanje relevantnosti, kjer Stoomberg primerja uporabo telefona in ročne
ure, ki je še vedno v uporabi. Lažje namreč zremo v čas na zapestju, kot da
moramo vsakič izvleči in pogledati na telefon. Tako ljudje še vedno kupujejo
ročne ure zaradi funkcionalnosti in estetike. Ljudje smo povezani z materialnim
svetom, potreba po fizičnem kontaktu s predmeti je to, kar nas povezuje s
svetom okoli nas. To avtor povzame z besedami: »Sinhroniziran koledar na
telefonu je izjemno uporaben, vendar predstavlja nekaj povsem drugačnega kot
dobro oblikovan koledar, ki te za trenutek celo ustavi. Paradoksno lahko ustavi
tek časa, ki nam predstavlja komponento stresa in zaklad našega življenja.«,
36

The art of
calendar design,
Berkeley, 2015,
brez oštev. str..

zaključi pa z mislijo, da nam dobro oblikovan koledar ponudi vpogled v sistem,
v katerem živimo.36
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Slika 14 (SREDINA LEVO) TOFU Studio, The Last Judgement / wall calendar, 2019.
Slika 15 (ZGORAJ) Yurko Gutsulyak, Watching Calendar, 2012.
Slika 13 (SREDINA DESNO) Ihwa Lu in Pamina Reisinger, Make the rules and brak them, 2019.
Slika 12 (SPODAJ) Kolle Rebbe, The Tea Calendar, 2013.
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Slika 16 (DESNO ZGORAJ) Hansen/2, Calendar 2017, 2017.
Slika 17 (LEVO, SREDNA SPODAJ) Maria Deligiorgi,
Night Calendar, 2014.
Slika 18 (LEVO ZGORAJ) Kurzgesagt, The Human Era
Calender 12,019, 2018.
Slika 19 (DESNO SPODAJ) Vasava, Vasava Calendar 2014, 2013.
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5 SNOVANJE KOLEDARJA
5.1 CILJNA SKUPINA
Koledar bo osredotočen na milenijce (rojstvo v osemdesetih in devetdesetih
letih). Gre za generacije, za katere so pratike pozabljen element zgodovine, zato
se zdi smiselno ponovno obuditi določene elemente z atraktivnejšo podobo.

5.2 NABOR INFORMACIJ
Kot je razvidno iz analiz pratik, se njihov izobraževalni del spreminja skozi
čas glede na aktualne teme. Informacije, ki bodo sestavljale naš koledar, lahko
razdelimo na dve podkategoriji. Prva so s časom pozabljene in zaradi tega manj
atraktivne informacije, katerih namen je obuditi del naše preteklosti in služiti
kot izobraževalni element.
Ponovno vpeljane informacije so:
1. Stara in prastara slovenska imena mesecev: v vsak mesec bomo vključili
imena; imena (januar, februar …) bomo nadomestili s števili (1, 2), te
bomo postavili k starim slovenskim imenom, da služijo kot orientacija po
mesecih. Dodatno bomo v namizni različici koledarja predstavili izvor
imen mesecev.
2. Vremenske napovedi v ljudskih rekih: preko ljudskega izročila, s
pomočjo rekov, so nekoč napovedovali vremenske razmere, ki držijo še
danes. Ker postajajo pozabljen del koledarjev, bomo v vsak mesec vpeljali
star vremenski rek.
Druga podkategorija so informacije, vezane na trenutno obdobje:
1. Sezonsko sadje in zelenjava: v današnjem času sta v ospredju ekološka
ozaveščenost in kupovanje domačih, lokalno pridelanih izdelkov. To
postane lažje, ko seznanimo uporabnika kateri sadeže je mogoče dobiti v
določeni sezoni, kar je tudi cilj teh informacij.
2. Prazniki in posebni dnevi: dela prosti dnevi, kulturni prazniki, začetki
letnih časov ipd.
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5.3 ČRKOVNA VRSTA IN IKONE
Koledar sestavljata dve črkovni vrsti. Primarna črkovna vrsta je VVDS
Organum, kontrastna serifna pisava novejšega nastanka. Zaradi raznolikosti
v rezih, kjer se najtanjši in najširši razlikujeta kar za šest stopenj, nam pisava
nudi veliko širino (Slika 20). H karakteristiki še dodatno pripomore uporaba
ligatur. Raznolikost pisave vidimo spodaj, kjer je za eno črko ponujenih več
interpretacij, ki odražajo drugačne karakterje. To vrsto uporabimo za mesečna

VVDS_Organum

poimenovanja, vremenske reke in naznanjanje novega znamenja horoskopa.

Slika 20 Predstavitev črkovne vrste: VVDS Organum.

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor

Futura

8 tor

Slika 21 Predstavitev črkovne vrste: Futura.

33

Slika 22 Predstavitev vektorskih številk.

Sekundarna črkovna vrsta, ki jo dandanes smatramo za klasiko, je Futura
(Slika 21). Kljub temu da je nastala v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, zaradi
svojega geometrijskega minimalizma še vedno deluje moderno. S temi lastnosti
pripomore k berljivosti. To tipografijo povečini uporabimo v koledarskem delu
za hitrejšo berljivost dni v mesecu.
Številke mesecev (Slika 22) vključimo kot vektorizirane oblike številk iz
Pratike 20. stoletja.
Primaren element, gradnik koledarskega dela, je kvadrat, ki predstavlja
posamezen dan v letu, tega obarvamo v določeno barvo meseca. Dela proste
dneve zaradi boljše vidljivosti predstavlja kvadrat v beli barvi, znotraj katerega
imensko izpišemo posamezen praznik. Drugačno pravilo velja za ostale praznike
in pomembne dni, kjer poimenovanja nadomestimo s ikonami. Velikost
ikon določa prostor, na katerega je omejen posamezen dan (kvadrat), s čimer
ohranjamo proporcionalnost ostalih dni (Slika 23).

prvi krajecz

pomlad

pust

adnji krajec

poletje

valentinovo

Slika 23 Koledarska ikonografija 1.

jesen

Prazna Luna - Mlaj

zima

gregorjevo

materinski dan

silvestrovo
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Slika 24 Koledarska ikonografija 2.

Drugačno informaciijsko vsebino odražajo ikone vzpostavljene v zgornjem,
informativnem delu o sezonskem sadju in zelenjavi. Obe kategoriji imata
določeno ikono, sadje – jabolko in zelenjava – korenček. Prikaz količinske
ponudbe v določenem mesecu dosežemo s polnilom sadeža, ob najmanjši
ponudbi je v nasičeni barvi samo zgornji del sadeža, ob največji ponudbi pa je
ta obarvan v celoti (Slika 24).
Tretji sklop (ilustrativnih) ikon so horoskopska znamenja, ki so del
informativnega koledarskega dela. Interpretiramo jih na abstrakten način.
Služijo kot dodatni likovni element, kot barven in vizualen poudarek v
informativnem delu (Slika 25).

Slika 25 Koledarska ikonografija 3.
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5.4 BARVNA ANALIZA
Velik poudarek je posvečen barvnim kombinacijam in ustreznosti le-teh pri
posameznih mesecih. Na podlagi tega smo ustvarili asociativno barvno paletno
vezano na mesece oz. letne čase. Ta je členjena na štiri dele:
• Zima (december, januar, februar): zimski sončni zahodi s pastelnimi
roza in nasičenimi vijoličnimi odtenki, z rjavimi odtenki zemlje in svetlimi
niansami (asociacija snega). Kontrastne rdeče in zelene barve smo v
osnovi vključili zaradi povezave s prazničnim decembrom.
• Pomlad (marec, april, maj): harmonične barve prebujanja narave, torej
topli in hladni odtenki zelene, barve pomladnih cvetlic in gozdov.
• Poletje (junij, julij, avgust): kontrastni živi odtenki sonca, sončnih
zahodov in vročine ter žive, hladne barve morja.
• Jesen (september, oktober, november): topli nekontrastni odtenki
rumene, oranžne in rdeče, ki asociirajo na obarvano listje dreves,
trgatev in vino.

Slika 26 Zima: asociativna barvna shema.

Slika 27 Pomlad: asociativna barvna shema.

Slika 28 Poletje: asociativna barvna shema.

Slika 29 Jesen: asociativna barvna shema.
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Na podlagi teh izhodišč smo ustvarili delitev na mesece po letnih časih, ki si vsi
delijo skupne barvne tone in enotno barvo v ozadju z variacijami v odtenkih.

Slika 30 Končna barvna shema.

(Slika 30) Prva vrsta: December (levo) Januar (sredina) Februar (desno), Druga
vrsta: Marec (levo) April (sredina) Maj (desno), Tretja vrsta: Junij (levo) Julij
(sredina)Avgust (desno), Četrta vrsta: September(levo) Oktober (sredina)
November (desno).
Posameznim elementom v koledarju pripada določena barva, označena s
številko v zgornjih poljih:
• Št. 1: ozadje koledarskega dela.
• Št. 2: polja koledarskih dni, številka meseca, informativne ikone.
• Št. 3: staro slovensko ime meseca in pregovori.
• Št. 4: ikone horoskopskih znamenj in sezonsko sadje ter zelenjava (barva
ostane enaka za obdobje enega letnega časa).
• Št. 5: prastaro slovensko ime meseca (barva ostane enaka za obdobje
enega letnega časa).
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Skozi celotno barvno paleto (pod št. 2 in 3) zaznamo tople vijolične, roza in
rumene odtenke, ki dobijo na različnih ozadjih drugačen značaj, hkrati pa
povezujejo celotno paleto.

5.5 FORMAT IN POSTAVITEV
Format stenskega koledarja je uravnovešen osnoven lik, kvadrat (29,7 x 29,7
cm). Znotraj formata smo vzpostavili mrežo s sedmimi kvadratnimi polji po
dolžini in višini, s pomočjo katere določimo razmerje 3 : 4. V tem odnosu sta
zgornji (informativni del koledarja) in spodnji (koledarski del) del
formata (Slika 31).
Posamezen list predstavlja en mesec, koledar obsega trinajst listov; dvanajst
mesecev in naslovnico. Ta hkrati služi kot legenda vseh simbolov, najdenih v
koledarju.
Stenski koledar lahko z rezom na dva dela priredimo v namizni koledar (Slika
32 in 33), pri čemer zgornji del postane napoved meseca, na hrbtni strani pa
je odtisnjen koledarski del, prilagojen manjšemu formatu (29,7 x 13,2 cm). Na
tak način lahko en izdelek uporabimo na dva različna načina. Kompozicija v
zgornjem delu je podrejena »vezavi« oz. kovinski papirnati sponki, ki drži liste,
tako ne pride do prekrivanja in so vsi elementi na vidnih mestih.

Slika 31 Mrežna postavitev.
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Slika 32 Podoba
stenskega koledarja.

Slika 33 Podoba prednje
in zadnje strani
namiznega koledarja.
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5.6 TISK IN VEZAVA
Koledar bomo izvedli v digitalnem tisku, pri katerem bomo uporabili bel papir
večjih gramatur.
Zaradi dvojne uporabnosti koledarja smo načrtovali, da se ta ne veže, temveč
lepi. Koledar bomo po zgornji stranici zlepili v blok trinajstih listov. Ti bodo
vpeti v sponko, ki bo omogočala obešanje na steno. Takšen način izvedbe nam
omogoča, da lahko vsak mesec oz. list odtrgamo brez da bi ga poškodovali.
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5.7 KONČNA REŠITEV

Slika 34 Končna rešitev stenskega
koledarja: Zimski meseci.
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Slika 35 Končna rešitev stenskega
koledarja: pomladni meseci.

42

Slika 36 Končna rešitev stenskega
koledarja: poletni meseci.
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Slika 37 Končna rešitev stenskega
koledarja: jesenski meseci.
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Slika 38 Končna rešitev stenskega
koledarja: naslovnica.

Slika 39 Končna rešitev namiznega koledarja:
primer prednje strani.
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Slika 40 Končna rešitev namiznega
koledarja: izgled prvih šestih mesecev.
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Slika 41 Končna rešitev namiznega
koledarja: od sedmega do dvanajstega meseca.
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6 ZAKLJUČEK
Ob analiziranju pratik in koledarjev smo prišli do ugotovitve, da je pri
oblikovanju koledarja veliko svobode pri samem formatu, postavitvi, materialu
ipd., edini kriterij ostaja štetje in beleženje časa. Pri izvedbi končnega izdelka
tega diplomskega dela sta bila poglavitna faktorja oz. omejitvi izvedba in
cena le-te.
Za osnovo stenskega koledarja smo vzeli mesečni mrežni prikaz, kjer lahko
posameznik vpisuje opomnike oz. označuje svoje pomembne dneve in ga
prilagodi svojim potrebam. Skozi snovanje smo prišli do zavedanja, da je
določitev t. i. pomembnih informacij, ki bodo del koledarja, močno subjektivne
narave, saj ima vsak posameznik svoje preference. Zato smo bili primorani
informativne dele posplošiti do te mere, da ti ustrezajo posameznikom z
drugačnimi interesi, in hkrati paziti, da ti še vedno ustrezajo ciljnemu občinstvu.
Izziv so predstavljali povečini pozabljene informacije iz pratik in vprašanje
vključitve teh na novejši način. Skozi nalogo je tako postal največji izziv, kako
nekaj že videnega, z dolgo zgodovino, prikazati na atraktiven način.
Končni izdelek je koledar uporaben na dva načina; primarno kot stenski koledar,
ki pa je lahko sekundarno preoblikovan v namizni koledar.
Za nadaljnja nadgrajevanja je možnosti mnogo. V prvi vrsti bi se v nadaljnjem
razvoju bolj osredotočili na personalizacijo ter dodatne ikone, ki bi jih vsak
posameznik lahko spreminjal in prirejal glede na lastne potrebe.
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