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IZVLEČEK

PREOBLIKOVANJE POŠTNIH OBRAZCEV IN POTRDIL

Ključne besede: informacijsko oblikovanje, tiskani obrazci, poštni obrazci, uradni
obrazci.

Vsebuje teoretični del, ki pojasni osnovna načela izdelave uradnih obrazcev. V
praktičnem delu je prikazan postopek izdelave preoblikovanja poštnega obrazca
Potrdilo o oddaji pošiljke, kateremu sledi aplikacija izdelanega oblikovalskega
sistema na ostale poštne obrazce.
	
  
Diplomsko delo se osredotoči na problematiko nekaterih poštnih obrazcev Pošte
Slovenije. Predstavi oblikovalske in vsebinske pomanjklivosti trenutnih obrazcev.
V teoretičnem delu nas seznani z definicijo obrazcev in njihovo uporabo. Osredotoči
se na problematiko obrazcev, ter predstavi korake in elemente dobro oblikovanega
obrazca. V praktičnem delu opisuje postopek preoblikovanja obrazca Potrdilo o
oddaji pošiljke. Predstavi vsebinsko optimizacijo vključenega besedila, ter ga
smiselno razdeli na sklope, kateri so aplicirani tudi na ostale obrazce Pošte Slovenije.
Predlaga tudi tipografske reštive. V naslednjih korakih se diplomska naloga
osredotoči na oblikovanje na makro nivoju. Tukaj predstavi postavitev in razporeditev
posameznih sklopov obrazca. Predstavi uporabo mreže, razporeditev navodil in polj
za izpolnjevanje, module in postavitev le-teh. Naslednje poglavje praktičnega dela je
oblikovanje na mikro nivoju. Tukaj so predstavljene tipografske rešitve naslovov in
ostalih informacij, izgled polj za izpolnjevanje, ter postavitev ostalih grafičnih
elementov. Sledi aplikacija oblikovanih skolpov in grafičnih značilnosti na serijo
obrazcev (Potrdilo o oddaji pošiljke, Obvestilo o prejeti pošiljki, Oddaja paketa in Hitra
pošta). Sledi prikaz primerjave med obstoječimi obrazci, ter preoblikovanimi obrazci.
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ABSTRACT

THE REDESIGN OF POSTAL FORMS AND CERTIFICATES

Key words: information design, print forms, postal forms, public sector forms.

The thesis presents methods of form design and shows steps of their usage for
creating functional form. It containts theoretical part in which explains basic principles
of form design. Besides the theoretical it also contains the practical part, which
includes description of different steps of redesigning of postal form Potrdilo o oddaji
pošiljke. With designed elements it also shows application to a series of postal forms.
This thesis focuses on problems of some postal forms Pošta Slovenije. It points out
design and content problems.
	
  
Theoretical part explains definition of forms and their use. It focuses on problems of
forms and shows us steps for designing good form and also elements that should be
inculed. Practical part describes processes of redesign Potrdilo o oddaji pošiljke form.
It also includes optimization of text content. Text is divided in sensible sets. This sets
of text are later applied on other forms. It also suggests typographic soultions. In the
following steps, the thesis focuses on the design at the macro level. This presents
the layout and arrangement of designed form sets. Here is explained use of the grid,
layout of the instructions and fill in blanks. The next chapter of practical part is design
at the micro level. Here are presented typographical solutions for titles and other
informations, the appearance of fields to fill blanks, and other graphic elements. Last
chapter of practical part is application of designed system to a series of forms
(Potrdilo o oddaji pošiljke, Obvestilo o prejeti pošiljki, Oddaja paketa in Hitra pošta).
Below that is a presentation of the comparison between existing forms, and
redesigned forms.
	
  

VII
	
  

VSEBINSKO KAZALO

IZVLEČEK

VI	
  

ABSTRACT

VII	
  

VSEBINSKO KAZALO

VIII	
  

SEZNAM SLIK

X	
  

1	
   UVOD

1	
  

2	
   TEORETIČNI DEL

3	
  

2.1	
   DEFINICIJA IN NAMEN OBRAZCA

3	
  

2.2	
   IZDAJATELJ OBRAZCA

4	
  

2.3	
   IDENTITETA PODJETJA

4	
  

2.4	
   UPORABNIKI OBRAZCEV

5	
  

2.6	
   PROBLEMI OBLIKOVANJA OBRAZCEV

6	
  

2.7	
   STRUKTURA OBRAZCA

9	
  

2.8	
   UPORABA MREŽE

10	
  

2.9	
   FUNKCIONALNOST

11	
  

3	
   PRAKTIČNI DEL

12	
  

3.1	
   PROBLEMI OBRAZCA POTRDILO O ODDAJI POŠILJKE

12	
  

3.2	
   NOVA VSEBINA OBRAZCA

15	
  

3.2.1	
   Analiza identitete podjetja

15	
  

3.2.2	
   Pregledovanje in sortiranje vsebine obrazca

16	
  

3.2.3	
   Optimizacija vključenih informacij in navodil

17	
  

3.2.4	
   Kategoriziranje in razdelitev vsebine obrazca

19	
  

3.3	
   TIPOGRAFIJA

20	
  

3.4	
   OBLIKOVANJE NA MAKRO NIVOJU

20	
  

3.4.1	
   Mreža

20	
  

3.4.2	
   Razporeditev navodil in polj za izpolnjevanje

21	
  

3.4.3	
   Moduli
	
  

22	
  
VIII

3.4.4	
   Postavitev modulov

23	
  

3.5	
   OBLIKOVANJE NA MIKRO NIVOJU

24	
  

3.5.1	
   Naslovi

24	
  

3.5.2	
   Ostale informacije

24	
  

3.5.3	
   Polja za proste odgovore

25	
  

3.5.4	
   Polje o odkupnini

25	
  

3.5.5	
   Potrditvena polja

26	
  

3.5.6	
   Grafični elementi

26	
  

3.6	
   APLIKACIJA NA SERIJO OBRAZCEV

27	
  

4	
   ZAKLJUČKI

34	
  

5	
   LITERATURA IN VIRI

36	
  

6	
   PRILOGE

38	
  

6.1	
   PRILOGA A: PREOBLIKOVAN POŠTNI OBRAZEC ODDAJA POŠILJKE

38	
  

6.2	
   PRILOGA B: PREOBLIKOVAN POŠTNI OBRAZEC PREJETA POŠILJKA

39	
  

6.3	
   PRILOGA C: PREOBLIKOVAN POŠTNI OBRAZEC ODDAJA PAKETA

41	
  

6.4	
   PRILOGA D: PREOBLIKOVAN POŠTNI OBRAZEC HITRA POŠTA

42	
  

IX
	
  

SEZNAM SLIK

slika 1: Problemi trenutnega obrazca

14	
  

slika 2: Izpolnjen trenutni obrazec

14	
  

slika 3: Barvne različice logotipa Pošte Slovenije

15	
  

slika 4: Primarni barvi celostne grafične podobe Pošte Slovenije

16	
  

slika 5: Mreža

20	
  

slika 6: Postavitev elementov

21	
  

slika 7: Moduli

22	
  

slika 8: Postavitev modulov

23	
  

slika 9: Legenda postavitve modulov

23	
  

slika 10: Naslovi

24	
  

slika 11: Noga

24	
  

slika 12: Polja za proste odgovore

25	
  

slika 13: Polje o odkupnini

25	
  

slika 14: Potrditvena polja

26	
  

slika 15: Trenutni obrazec Potrdilo o oddaji pošiljke (zgoraj) in nov oblikovni
predlog (spodaj)

27	
  

slika 16: Trenutni obrazec Obvestilo o prispeli pošiljki (zgoraj) in nov oblikovni
predlog (spodaj), 1. stran

28	
  

slika 17: Trenutni obrazec Obvestilo o prispeli pošiljki (zgoraj) in nov oblikovni
predlog (spodaj), 2. stran

29	
  

slika 18: Trenutni obrazec obrazec Oddaja paketa (zgoraj) in nov oblikovni
predlog (spodaj)

30	
  

slika 19: Trenutni obrazec Hitra pošta (zgoraj) in nov oblikovni predlog
(spodaj), 1. del

31	
  

slika 20: Trenutni obrazec Hitra pošta (zgoraj) in nov oblikovni predlog
(spodaj), 2. del

32	
  

slika 21: Trenutni obrazec Hitra pošta (zgoraj) in nov oblikovni predlog
(spodaj), 3. del

33	
  

slika 22: Preoblikovan obrazec Oddaja pošiljke

38	
  

slika 23: Preoblikovan poštni obrazec Prispela pošiljka, 1. stran

39	
  
X

	
  

slika 24: Preoblikovan poštni obrazec Prejeta pošiljka, 2. Stran

40	
  

slika 25: Preoblikovan obrazec Oddaja paketa

41	
  

slika 26: Preoblikovan obrazec Hitra pošta, 1. del

42	
  

slika 27: Preoblikovan obrazec Hitra pošta, 2. del

43	
  

slika 28: Preoblikovan obrazec Hitra pošta, 3. del

44	
  

XI
	
  

1 UVOD
	
  
Obrazci nas spremljajo skozi vse življenje, na vsakem koraku. Z njimi smo v
interakciji kadar oddajamo davčno napoved, vlogo za otroški dodatek, prejmemo
napotnico ali pa samo, ko izpolnjujemo nagradne igre ali se včlanjamo v potapljaško
društvo. Okrnjeno oblikovanje se, v večini primerov, kaže ravno tam, kjer so najbolj
pomembni, v javnem sektorju. Obrazci so velikokrat nepregledni, vsebujejo premalo
prostora za izpolnjevanje, vsebujejo nepotrebne elemente in splošno, niso prilagojeni
širokemu krogu uporabnikov. Jezik obrazcev pogosto vsebuje strokovne izraze, ki
uporabniku niso znani. Ob izpolnjevanju le-teh tako prihaja do napak, kar pomeni
izgubo časa za uporabnika, kakor tudi za uslužbence. Za podjetje nefunkcionalni
obrazec pomeni dodatne stroške. Stroške zvišuje ponovna izdaja obrazcev zaradi
napačnega vnosa in popravljanje vnešenih podatkov zaradi oblikovne
nefunkcionalnost. Če bi podjetja namenila več pozornosti oblikovanju obrazcev, bi se
posledično zmanjšalo število izdanih obrazcev, zmanjšal pa bi se tudi čas vnašanja
podatkov v sistem. Nefunkcionalen obrazec je časovno in finančno potraten. V
diplomski nalogi smo si zadali preoblikovati poštne obrazce. Izpolnjevanje teh, bi
zaradi masovne uporabe moralo biti karseda avtomatično in enostavno. V praksi se
to velikokrat pokaže za napačno. Če nam oddaje pošiljk ne predstavljajo znane
rutine, se pogosto, ob izpolnjevanju poštnih obrazcev, znajdemo pred poštnim
okencem, kjer poizvedujemo za dodatna navodila. Z oblikovno optimiziacijo in jasnimi
navodili za izpolnjevanje bi ljudjem poenostavli izpolnjevanje, hkrati pa poštnim
uslužbencem prihranili ponavljanje odgovorov na že tolikokrat slišana vprašanja.

Pri preoblikovanju smo se osredotočili na naslednje točke: optimizacijo in
reorganizacijo vključenega besedila, hierarhijo podatkov in glede na to gradili novo
podobo obrazca. S spremenjenim besedilom smo uporabniku omogočili hitrejše
izpolnjevanje obrazca. V besedilo obrazca smo vključili navodila za izpolnjevanje in s
tem uporabnikom poenostavili izpolnjevanje. Besedilo obrazca je tudi v angleškem
jeziku. S tem smo tujcem olajšali izpolnjevanje. Obrazec smo oblikovno optimizirali in
ga naredili uporabniku prijaznejšega. Zamenjali smo pisavo besedila in vključili barve
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za boljšo preglednost. Pojasnili smo, k čemu pripomorejo spremembe. Težili smo k
čim večji oblikovni čistoti in intuitivnost izpolnjevanja obrazca.

Z rešitvijo problema diplomske naloge smo uporabnikom približali in poenostavili
izpolnjevanje poštnega obrazca in s tem posledično zmanjšali stroške proizvodnje.
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2 TEORETIČNI DEL

Ljudje smo vsakodnevno v stiku z različnimi obrazci. Bodisi so to davčne vloge,
izpolnjevanje položnic ali nagradne igre. Njihov namen je, da nam na karseda
minimalen način povedo, katere informacije moramo dopolniti. Velikokrat se zgodi, da
uporabniku obrazca zaradi nejasnih navodil povzročajo negotovost, s tem pa
podaljšajo čas izpolnjevanja.

Obrazci Pošte Slovenije so v uporabi vsakodnevno. Nefunkcionalni obrazec
podaljšuje čas izpolnjevanja, istočasno pa uporabniku in tudi poštnemu uslužbencu
povzroča nezadovoljstvo. Vzrok tega so nejasna navodila, nelogična struktura in
premajhen prostor za izpolnjevanje obrazcev Pošte Slovenije. V kolikor želimo
izpolnjevanje poenostaviti, zmanjšati čas izpolnjevanja, zmanjšati možnost napak pri
izpolnjevanju, skrajšati čakalne vrste in posledično zmanjšati stroške, je potrebna
optimizacija in sistematizacija obrazcev.
	
  
2.1 Definicija in namen obrazca

Osnovni namen obrazca je zmanjšati komunikacijo na absolutno bistvo in s tem
omogočiti hitrejše in enostavnejše posredovanje sporočila.

Obrazec je komunikacijski vmesnik med izdajateljem obrazca in uporabnikom.
Določa standarde, ki omogočajo hiter vnos, prenos in obdelavo podatkov.
Pridobivanje podatkov z obrazci temelji na zbiranju ključnih informacij in izločanju
nepotrebnih. S tem se poenostavijo poslovne transakcije in omogočijo hitrejše in
natančnejše ugotovitve, glede na pridobljene podatke. Obrazce uporabljamo za
ugotavljanje zahtev kupcev, za volitve, različne prijave idr. Njihova naloga je, da
zberejo oziroma posredujejo informacije. V največji meri jih uporabljajo javni organi,
institucije, ter v poslovnem svetu [1].

Obrazci morajo biti v poslovnem svetu, uradnih institucijah in državnih ustanovah
izpolnjeni večinoma pisno. Samo na ta način so lahko dejanja oziroma spremembe
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veljavne (npr. pogodbe, spreminjanje podatkov). Te spremembe oziroma dejanja se
neprestanoma ponavljajo. S tega vidika so obrazci najbolj učinkovito sredstvo za
standardizacijo in upravljanje teh podatkov. Njihovi standardi so univerzalni, ter
izdelani tako, da omogočajo kontrolo in varnost podatkov [1].

2.2 Izdajatelj obrazca

Izdajatelj obrazca izbira vsebino in medij obrazca. Uporabniki so tako primorani, da
se ravnajo po njihovem načrtu. Obrazci so večinoma izdani s strani organizacije, ki
ima administrativno strukturo in deluje po ustaljenih pravilih (cerkve, države,
združenja, zavarovalnice, banke, javne in državne institucije, šole in univerze,
bolnice, podjetja, …).
	
  
Njihovi obrazci delujejo v smeri zbiranja, distribuiranja in shranjevanja informacij.
Zbrani podatki služijo za notranjo organizacijo in zunanjo komunikacijo [1].
V našem primeru je izdajatelj obrazca Pošta Slovenije. Njihovi obrazci večinoma
služijo za izvršitev želenih storitev oziroma za oddajo in sprejem pošiljk.

2.3 Identiteta podjetja

Osnovni namen obrazcev je zbrati in posredovati informacijo. Zraven tega obrazci
posredno vplivajo tudi na percepcijo uporabnika o izdajalcu. Vsako podjetje ima svojo
identiteto, ki jo izraža skozi videz, jezik in obnašanje. To s skupnim izrazem
imenujemo celostna grafična podoba. Ta teži k temu, da bi se s svojim videzem
karseda približala zunanjem svetu, hkrati pa obdržala svojo sporočilnost [1].

Celostno grafično podobo razdelimo na tri segmente, ki so med seboj v harmoniji.
Prvi je (vseprisotna) celostna podoba, naslednji komunikacija podjetja (subtilna),
zadnji pa je obnašanje podjetja (nejasna, težko nadzirljiva).
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Celostna podoba je vizualni povezovalec. Definira sistem tipografije, barv, simbolov
in načel. Konsistentno uporabljena, zagotavlja takojšnjo prepoznavnost in posreduje
sporočilo podjetja vizualno.
	
  
Komunikacija podjetja obsega vse verbalne izjave, ki jih podjetje da o sebi in svojih
produktih oziroma dejanjih. Cilj je vodenje informacijskega toka o podjetju na tak
način, da ostane v okvirih korporative identitete. Korporativno obnašanje se navezuje
na obnašanje osebja in njihovega odnosa s strankami in partnerji. Tukaj politika o
upravljanju zaposlenih, strank in produktov vstopi v zunanji svet.
	
  
Tako kot drugi vizualni mediji, so tudi obrazci nosilci celostne podobe. To se kaže
skozi logotip, tipografijo in barve. Obrazci morajo biti vključeni v celostno grafično
podobo, saj bi drugače dajali vtis arbitrarnosti. S tem bi se oddaljili od podjetja, česar
pa ne želimo [1].
	
  
Doslednost podobe in obnašanje podjetja morata biti prepeljana skozi celostno
grafično podobo. Upoštevanje celostne grafične podobe daje vtis doslednosti,
stalnosti, pristojnosti, kompetentnosti in resnosti. S tem se gradi zaupanje v podjetje.
Primer: Podjetje skuša prodati dotičen izdelek. Z ilustracijami sledijo formi svojega
podjetja. S preprostimi rešitvami pridobijo zaupanje stranke, saj jim bodo podobe že
znane [1].
	
  
Obrazci organizirajo in reflektirajo notranjo strukturo. So dober indikator kredibilnosti
celostne podobe podjetja. Slabo zasnovani obrazci lahko imajo hude posledice. Slab
obrazec posreduje oprijemljiv dokaz, da se celostna podoba podjetja ne ujema z
resničnih stanjem [1].
	
  
2.4 Uporabniki obrazcev
	
  
Uporabniki obrazca smo vsi uporabniki storitev Pošte Slovenije. Obrazci Pošte
Slovenije obsegajo storitve oddaje priporočenega in vrednostnega pisma, paketa,
poslovnega ali mednarodnega paketa, hitre pošte, telegrama, nakaznice, …
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Potrebna je takšna oblika obrazca, da je uporabniku že pri prvem izpolnjevanju
obrazca jasno, kako ga izpolniti. Pri oblikovanju je nujno razmišljati z uporabnikovega
vidika, saj bomo samo tako lahko oblikovali uporabniku prijazen obrazec. S tem se
bomo izognili napačnemu vnosu podatkov, ter optimizirali delovanje podjetja.
	
  
Z oblikovalskega vidika je eden izmed izzivov ta, da je pri načrtovanju potrebno
upoštevati razmišljanje uporabnika. Potrebno se je zavedati, da je vsak človek
posameznik z edinstvenim načinom razmišljanja. Istočasno pa vemo, da ljudje
delujemo po podobnih vzorcih. Pri načrtovanju obrazcev je potrebno upoštevati
človeško psihologijo in že znane ugotovitve zaznavanja, ki so povezane z
izpolnjevanjem obrazcev. Potrebna je analiza profila stranke in prilagoditev obrazcev,
glede na ugotovitve. Veliko težavo, celo oviro povzročajo obrazci zlasti starejšim. Ob
obrazcih začutijo paniko, saj menijo, da obrazca niso sposobni izpolniti [2].

2.5 Tiskani obrazci

Tiskani obrazci so, v velikih količnah odtisnjeni vnaprej, ali pa so natisnjeni po potrebi
(v pisarnah). Izpolnjujejo se ročno, s pisalnim strojem ali na računalnik (napotnice).
Prednost papirnih obrazcev je v tem, da jih lahko preberemo, razdelimo in sortiramo,
brez uporabe tehnologije. Največja slabost je ta, da je za vnašanje informacij v
sistem potrebnega veliko časa.

Ko je obrazec ročno izpolnjen, je potrebno vnešene informacije vnesti v računalnik
oziroma jih prenesti v digitalno obliko. To je moč narediti ročno ali s pomočjo
optičnega čitalca. Temu časovno potratnemu delu pravimo „media break “, ki je
velikokrat faktor za napačen prenos informacij [1].

2.6 Problemi oblikovanja obrazcev
	
  
Naloga obrazcev je učinkovita komunikacija in zmanjšanje porabljenega časa za
interakcijo med izdajalcem in uporabnikom.

	
   6

Obrazci so velikokrat slabo oblikovani. Rezultat pomankanja grafičnih elementov in
barv je otežena orientacija in odbijajoč izgled. Grafični elementi in postavitev le-teh,
so tako pomembni, kakor besedilo oziroma jezik.
	
  
Z grafičnimi elementi lahko dosežemo, da uporabnika vodimo pri izpolnjevanju
obrazca. Če so pravilno vključeni, hitreje pritegnejo uporabnika k delom, ki so za
njega pomembni. Pri uporabi grafičnih elementov je potrebna velika mera
doslednosti. Ustvariti si moramo hierarhijo in sistem, kako bodo le ti uvrščeni in kaj
bodo predstavljali na obrazcu.
	
  
Barnard & Wright in Barnard, sta v raziskavi o prostorih za proste odgovore
ugotovila, da grafične omejitve upočasnijo čas izpolnjevanja. Obrazci z odprtimi polji,
so izpolnjeni hitreje, kot obrazci z zaprtimi polji za odgovor. Raziskava je tudi
pokazala, da zaprta polja za proste odgovore, poslabšajo berljivost [3].
	
  
Eden izmed ključnih elementov dobrega obrazca je tudi postavitev besedila.
Razumeti moramo potek branja uporabnika. Znano je, da ljudje prebiramo strani od
leve proti desni. Dokazano je, da človeško oko, najhitreje in najmočneje zazna
informacije, ki se nahajajo v zgornjem levem kotu. Nato naše oko, nadaljuje pot proti
spodnjemu desnemu kotu. Zaznavanje je najšibkejše v spodnji tretjini formata [4].
Glede na to določimo hierarhijo besedila, kar pomeni, da moramo logično in dosledno
razporediti besedilo. Na mestih, kjer uporabnik pričakuje določene elemente, se
morajo ti tudi nahajati (npr. logotip, kontaktni podatki, serijska številka, …). Ustvarjen
red in sklope moramo dosledno aplicirati na ostale obrazce ustanove, saj tako
uporabnik na različnih obrazcih prepozna sklope. Pozorni moramo biti na velikost in
debelino besedila. Tipografija mora biti dosledno aplicirana. Debelino črt in okvirčkov
prilagodimo debelini besedila. S tem ne zmedemo uporabnikove pozornosti [2].
	
  
Zelo pogost problem obrazcev je velika nedoslednost pri postavljanju navodil za
izpolnjevanje. Kadar se navodila za izpolnjevanje nahajajo na hrbtni strani obrazca,
jih večina uporabnikov izpusti. Veliko uporabnikov tudi izpusti opombe, ki so
označene z zvezdico (*). Najprimernejše mesto za postavitev navodil je tam, kjer jih
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uporabnik potrebuje, torej zraven vprašanja. Naprimernejša postavitev je desno od
vprašanja. V primeru, da so navodila preobsežna, je priporočeno izpeljati test
uporabnosti [2].

Obrazci uporabnikom predstavljajo nujo in hkrati neprijetno opravilo, za katerega
porabijo veliko časa. Leta 1978 na konferenci Citizens – Forms – Authority jih je
nemški profesor Siegfried Grosse opisal z: „Obrazci so vrsta besedila, ki so s strani
uporabnika izpolnjeni z gromozanskim odporom.“ [1].

Rorbert Miller je po letih raziskav obrazcev, izluščil najbolj pogoste probleme
uporabnika z obrazci:
•

Neljubo jim je ročno izpolnjevanje obrazcev.

•

Obrazec jim predstavlja odpor, saj ne poznajo odgovora na vprašanje.

•

Občutek imajo, da so zastavljena vprašanja nepomembna.

•

Zdi se jim, da morajo na vseh obrazcih odgovarjati na enaka vprašanja.

•

Neprivlačen izgled jih odvrne od izpolnjevanja.

•

Jezi jih, da je premalo prostora za izpolnjevanje.

•

Zdi se jim, da obrazci zahtevajo preveč pisanja.

•

Velikokrat jim ni razumljiv pomen vprašanja oziroma kategorije.

•

Zaporedje elementov ni smiselno.

•

Ne vedo, kako natančno morajo podati odgovor.

•

Ni jasno, katera vprašanja so med seboj povezana.

•

Ne vedo, kako popraviti že vnesen napačen odgovor [2].

	
  
Obrazci velikokrat vsebujejo opcijska polja z zapletenimi vprašanji, ki uporabniku niso
razumljiva. To pri uporabniku povzroča paniko, jezo in frustracijo.
Nekateri obrazci vsebujejo premalo informacij za izpolnjevanje in oddajo le-tega.
Nejasna in zavajujoča navodila za izpolnjevanje obrazca so posledica slabega
načrtovanja s strani izdajalca oziroma oblikovalca. Ceno nepravilno izpolnjenega
obrazca pa, v veliko primerih, plača uporabnik [2].
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Razumljivo je, da veliko oblikovalcev obrazcev teži h karseda majhni porabi papirja.
Tako se velikokrat odločijo za različne okrajšave in zmanjšanje polj za izpolnjevanje.
Raziskave so pokazale, da večino ljudi ne moti več strani za izpolnjevanje, v kolikor
so vprašanja in navodila jasna ter je na voljo dovolj prostora za vnos informacij [2].
Koncept in oblika obrazca sta pri obrazcih nadvse pomembna. Pri oblikovanju je
potrebna velika mera skladnosti in pozornosti detajlom. Uporabnik mora obrazec
razumeti, kakor tudi razpoznati njegov namen. S tem lahko dosežemo učinkovito
komunikacijo, pa tudi boljše mnenje uporabnika o izdajatelju obrazca [1].

Ključ dobrega obrazca sta razumljiv jezik in čista oblika. Samo berljivost po navadi ne
zagotovi razumljivosti. Obrazci velikokrat vsebujejo strokovne izraze, kratice in
formalne fraze. Značilni so tudi dolgi stavki ter pomanjkanje vljudnosti. Uporabnika
odvrnejo pomanjkljive razlage in navodila, dvoumne ali nasprotujoče izjave. S
previdnim izborom jezika in izboljšanjem izgleda je mogoče ustvariti efektivnejšo
komunikacijo.

Če je obrazec neučinkovit, je možnost za napake pri izpolnjevanju veliko večja.
Primer: V Avstraliji vsako leto več kot 550.000 ljudi izpolni vlogo za finančno pomoč.
Skoraj 100 % izpolnjenih obrazcev je imelo eno ali več napak. Večina obrazcev je
zaradi nepravilnega vnosa poslanih nazaj k uporabnikom, da napake popravijo.
Nekaterim morajo popravke poslati več kot štirikrat. Stroški za popravke samo enega
obrazca znašajo skupaj skoraj 10 milijonov dolarjev [2] .

2.7 Struktura obrazca

V večini primerov struktura obrazca sledi obliki pogodb, uradnih besedil ali
administrativnih vzorcev. To je za izdajatelja uporabno, za uporabnika pa ne. Če je
naš cilj uporabniku prijazno poslovanje, potem so na prvem mestu jasnost,
razumljivost in konsistentna struktura. Potrebno se je zavedati, da so kopije obrazca
identične, uporabnik pa je vsak drugačen. Ker nekatera vprašanja zadevajo samo
določene uporabnike, je jasnost usmerjanja ključna.
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Veliko obrazcev je težko berljivih. Na zelo majhnem prostoru je natlačenih preveč
vprašanj. Povezovalna vprašanja, ključne besede, izrazila, pojasnila, prazna polja
znajo delovati nejasno in nesistematično [1].
	
  
Prvo pravilo za jasno strukturo obrazca je delo po korakih. Razvijanje obrazca poteka
po korakih, ki si morajo morajo slediti v pravilnem vrstem redu. Potrebno si je
postaviti mrežo, določiti postavitev in razviti module. Mreža služi kot osnova na
katero apliciramo gradnike. Ko razdelamo postavitev elementov, moramo razviti
module. Pri oblikovanju serije obrazcev je sila pomembno, da vsi delujejo po enakem
principu. Če je uporabniku podoba obrazca že znana, bo z manjšim odporom
izpolnjeval obrazec za drugo storitev. To dosežemo z dodelanimi moduli, enakimi
grafičnimi elementi in sistematično hierarhijo [1].
	
  
Hierarhija mora biti oblikovana tako, da lahko uporabnik karseda hitro najde
informacije, ki so za njega pomembne. Pomembno je, da oblikovalec obrazca ustvari
dosledno hierarjio. Elementi, pomembni za uporabnika, morajo biti pudarjeni in
logično razporejeni [5].
	
  
Če so vprašanja med seboj povezana ali samo sodijo v isto tematiko, se morajo na
obrazcu nahajati skupaj. V primeru, da se na obrazcu nahajajo polja, ki jih izpolni
uporabnik in polja, ki jih izpolni uslužbenec oziroma izdajatelj, morajo ta biti jasno
ločena. V kolikor se odločimo oblikovati večstolpični obrazec, je med njimi potrebno
postaviti jasno mejo. Z grafičnimi elementi (barva, številke, črke ipd.) lahko
usmerjamo uporabnikovo pozornost [1].
	
  
2.8 Uporaba mreže
	
  
Mreža je osnovni gradnik v oblikovalskem procesu. Služi kot osnova, na katero
postavljamo različne elemente. Rezultat uporabe mreže, je dosleden in natačen
izdelek. Z uporabo mreže, veliko bolj učinkovito razporejamo elemente na publikaciji,
hkrati pa ohranjamo enoten in urejen izgled. Je odličen pripomoček za organiziranje
velike količine podatkov [5].
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Z uporabo mreže, dosežemo poenoteno in sistematizirano obliko serije obrazcev.
Ponavljajoča struktura daje obrazcem prepoznaven videz. Prvi korak je definiranje
območje besedila. Območje besedila služi kot osnova za vse ostale mere (širina
stolpca, razmik med vrsticami). Definira območje tiskanja in robove.
Pri oblikovanju obrazcev, so robovi majhni, saj želimo karseda dobro izkoristiti
prostor, ki nam je na voljo [1].
	
  
Pri oblikovanju serije obrazcev je še posebej pomembno, da pri oblikovanju
uporabljamo mrežo. Je osnovni gradnik vseh obrazcev. Z uporabo mreže bomo
prihranili veliko časa. Oblikovani obrazci bodo imeli enotno strukturo. V kolikor
oblikujemo serijo obrazcec, je pametneje izbrati več stolpično postavitev. Več
stolpična postavitev, pomeni več možnosti za prilagajanje elementov po mreži.
	
  
2.9 Funkcionalnost
	
  
Dober obrazec mora zadovoljiti zahtevi po funkcionalnosti. To je kratkoročni kriterij.
Pomeni, da obrazec omogoča učinkovito in karseda hitro komunikacijo, brez napak v
komunikaciji.
	
  
Če obrazec vzpostavi zaupanje je zadostil dolgoročnemu kriteriju. Podjetju lahko ta
dva kriterija prihranita ogromno časa in denarja.
	
  
Sistematično in dosledo oblikovanje stane. Stroške upraviči to, da dober obrazec
poveča učinkovitost. Število in velikost obrazcev lahko zmanjšamo s sistematizacijo.
S tem istočasno poenostavimo delovni postopek. Komunikacija poenostavljenih
obrazcev je hitrejša. Poenostavljeni obrazci zagotavljajo manj napak v komunikaciji
[1].
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3 PRAKTIČNI DEL
	
  
K preoblikovanju obrazca smo pristopili sistematično. Delo smo razdelili na
posamezne korake in tako gradili novo podobo obrazca.
	
  
V oblikovalskem procesu smo upoštevali celostno grafično podobo podjetja,
psihologijo zaznavanja in strategijo načrtovanja funkcionalnega obrazca.
	
  
3.1 Problemi obrazca Potrdilo o oddaji pošiljke
	
  
Glavni problemi obrazca Potrdilo o oddaji pošiljke so:
•

nejasna navodila,

•

premalo prostora za izpolnjevanje,

•

nelogična hierarhija,

•

odbijajoč izgled,

•

odsotnost angleškega prevoda,

•

nepotrebni prazni prostori,

•

nejasen naslov,

•

nejasno nakazana obvezna in neobvezna polja,

•

ni označenega prostora za nalepko.

	
  
Vsi ti problemi vodijo k izogibanju izpolnjevanja obrazca in frustracijo uporabnika pri
izpolnjevanju. Zaradi nejasnih navodil je uporabnik primoran pristopiti do poštnega
uslužbenca za dodatna navodila. To za uporabnika pomeni ponovno čakanje v vrsti.
Naslov oziroma ime obrazca ne potrebuje informacije, da je potrdilo. Uporabnik, ki
oddaja pošiljko išče obrazec z informacijo o tem, da bo oddal pošiljko, ne pa potrdila
za to. Prostora za izpolnjevanje je odločno premalo. Še posebej v razdelku
Naslovnik.
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Na sliki 1 (slika 1: Problemi trenutnega obrazca) lahko vidimo, da je dolžina
namenjena za vnos imena in priimka dolga 7,25 cm. Enake dolžine je polje za vnos
ulice in hišne številke. Višina polj je 1,4 cm. Pod tem se nahaja prostor za poštno
številko in naziv pošte.
	
  
Na nasledji naslednji fotografiji (slika 2: Izpolnjen trenutni obrazec) je prostora v
razdelku o naslovniku občutno premalo. Prav tako ni prostora za določitev države, v
katero pošiljamo pošiljko. Navodila za izpolnjevanje predstavljajo naslov razdelka in
sicer Naslovnik, ter navodila za vnos poštne številke in naziva pošte, ki se nahajajo
pod črto. Navodila si ne sledijo sistematično. Naslov razdelka ni dovolj informativen,
da bi uporabnik lahko vedel, katere informacije je potrebno podati. Prav tako je
potrebno ločiti naslove razdelkov od navodil za izpolnjevanje. Naslov razdelka
Naslovnik bi se tako moral nahajati pod črto, kakor ostala navodila. V kolikor pa je
mišljen kot naslov, pa manjkajo navodila za vrsto informacije, ki jih obrazec želi
zbrati. Črte, ki omejujejo razdelek o naslovniku delujejo vizualno moteče in ne
pripomorejo k večji jasnosti obrazca.
	
  
Razdelek o storitvah je razdeljen v podolgovate pravokotnike. Znotraj pravotnika se
nahaja besedilo. Naslov je zavajujoč. Glede na to, da lahko uporabnik izbere samo
eno storitev, je naslov Storitve neprimeren. Prav tako ni nakazano, kje uporabnik
definira želeno storitev. Moteči so tudi prazni pravokotniki pod tem odsekom, ki na
obrazcu nimajo nikakršne funkcije.
	
  
Pod tem odsekom se nahaja razdelek o vrednosti in odkupnini. Ta del je neobvezen,
kar pa ni nikjer objasnjeno. Ravne linije, ki služijo za vnos številk za odkupnino in
vrednost so neprimerene, saj omogočajo napake pri vnosu.
	
  
Pod tem se nahaja prostor, ki ga izpolni uslužbenec. Od ostalih razdelkov je ločen na
enak način kot ostali. Uporabnika s tem zmede, saj ne ve, kje se njegovo
izpolnjevanje zaključi. V primeru, da smo obrazec pravilno izpolnili, poštni uslužbenec
vnese podatke v sistem in natisne nalepko. Prostora za nalepko na obrazcu ni, tako
da se velikokrat zgodi, da je nalepljena preko izpolnjenih podatkov.
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slika 1: Problemi trenutnega obrazca

	
  

	
  
slika 2: Izpolnjen trenutni obrazec
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3.2 Nova vsebina obrazca
	
  
3.2.1

Analiza identitete podjetja

Priročnik celostne grafične podobe Pošta Slovenija vsebuje osnovne stalnice in
zakonitosti celostne grafične podobe. Podana so navodila za uporabo osnovnih
razpoznavnih elementov Pošte Slovenije: znaka, logotipa, barv in tipografije.

Znak predstavlja stiliziran poštni rog (slika 3: Barvne različice logotipa Pošte
Slovenije). Zasnovan je tako, da deluje samostojno ali skupaj z logotipom „Pošta
Slovenije“. Črno-bela različica znaka (črtni obris) se uporablja, predvsem, ko želimo
poudariti preciznost v pojavnosti znaka, npr. pri izdelavi filatelističnih žigov, gravur
ipd. V negativu se znak pojavlja samo v primerih, ko ostale variante iz tehničnih
razlogov niso mogoče.

	
  
slika 3: Barvne različice logotipa Pošte Slovenije

Korporativna barva celostne grafične podobe Pošte Slovenije je rumena; je točno
določena in mora biti pri vseh aplikacijah tonsko vedno enaka. Številka barve je
določena v barvni lestvici Pantone. Primarni barvi sta rumena in črna, sekundarni
barvi pa srebrna ali siva (slika 4: Primarni barvi celostne grafične podobe Pošte
Slovenije). Siva barva je določena kot raster iz črne.
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slika 4: Primarni barvi celostne grafične podobe Pošte Slovenije

	
  
3.2.2 Pregledovanje in sortiranje vsebine obrazca

Obrazec služi kot potrdilo, ki da dobimo pri oddaji pošiljke. Pri izpolnjevanju obrazca
določimo vrsto pošiljke. Storitve oziroma vrste pošiljke, ki jih imamo na voljo so:
osebna vročitev, povratnica ter prednostna pošiljka. Polja, ki jih izpolni uporabnik so
Naslovnik in Storitve. V primeru, da uporabnik pošilja z odkupnino, izpolni tudi polje o
odkupnini in vrednost le te.

Glede na izbrano storitev in težo pošiljke, poštni uslužbenec določi ceno pošiljke.
Poštni uslužbenec izpolni polja o masi pošiljke, določi sprejemno številko, izračuna
poštnino, ter odda svoj podpis. Dandanes se v večini primerov te informacije vnesejo
v računalnik, nato pa se natisnejo na nalepko, ki se nalepi na obrazec.
Izpolnjen obrazec ostane uporabniku. Služi kot potrdilo o oddani pošiljki in omogoča
nadzor nad potovanjem pošiljke.

Glede na ugotovitve smo določili, katere informacije so pomembne za uporabnika in
katere za izdajatelja obrazca, oziroma poštnega uslužbenca.
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3.2.3 Optimizacija vključenih informacij in navodil
	
  
Naslednji korak je bil optimizacija in reduciranje vključenih informacij.
Pri optimizaciji smo določili katere informacije so potrebne, ter v kakšni obliki.
Ena izmed večjih sprememb obrazca je ta, da je dvojezičen. Navodila za
izpolnjevanje in ostale informacije so v slovenskem in angleškem jeziku. Obrazec
Potrdilo o oddaji pošiljke je največkrat uporabljan poštni obrazec, zatorej je potreben
angleški prevod. Z vključitvijo angleškega jezika tujcem olajšamo izpolnjevanje in jim
s tem omogočimo uporabo obrazca brez posveta s poštnim uslužbencem.
Posledično zmanjšamo čas izpolnjevanja obrazca in čakalne vrste v poslovalnicah.
Angleški prevod je na obrazcu dodan pod, oziroma zraven, slovenskega izraza,
zapisan je v manjši velikosti pisave.
	
  
V trenutnem obrazcu Potrdilo o oddaji pošiljke so v pisni obliki navede naslednje
informacije:
•

Potrdilo o oddaji pošiljke,

•

Naslovnik,

•

!

Poštna številka,

!

Naziv pošte.

Storitve,
!

Osebna vročitev,

!

Povratnica,

!

Prednostno.

•

Odkupnina (EUR),

•

Vrednost (EUR),

•

Sprejemna št.,

•

Masa (g),

•

Poštnina (EUR),

•

Podpis poštnega delavca,

•

Poslujemo v skladu s splošnimi pogoji,

•

Obr. P-2,

•

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
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•

Identifikacijska številka: SI25028022,

•

Za sledenje pošiljkam obiščite spletno stran www.posta.si ali skenirajte QR
kodo.

Na obrazcu se nahajajo tudi naslednji elementi. Ti so:
•

črno bel logotip Pošte Slovenije, ta se nahaja v kvadratu z črno obrobo,

•

QR koda.

Informacije so razdeljene in uvrščene v zaprto mrežo. Obrazec je črno bel, tiskan
enostransko, dimenzij 105 × 148 mm.
	
  
Novo, spremenjeno besedilo smo razdelili v različne sklope pod določene naslove.
Razdelku o naslovniku dodamo naslov, ki ga poimenujemo Naslovnik (Recipient).
Naslov tako istočasno predstavlja naslov razdelka in navodilo za izpolnjevanje. S tem
tudi uporabniku jasno sporoča namen obrazca. Pridobili smo tudi prostor in zmanjšali
podatkovno nasičenost.
	
  
Navodila za izpolnjevanje tega razdelka smo razdelili na tri dele. Dodali smo navodila
za ime, priimek, in naslov, saj tako jasno izrazimo, kaj želimo od uporabnika. En
izmed faktorjev je bil tudi ta, da je uporabnik navajen na takšen tok navodil. To kar
mu je znano, hitreje zazna in razume. Pred vsakim poljem je navodilo o vrsti
informacije, ki jo želimo pridobiti od uporabnika.
Končna navodila so:
•

Ime, priimek / Name, surname,

•

Naslov / Address,

•

Poštna številka / Postcode; Naziv pošte / City,

•

Država / Country.

Tudi razdelku o storitvah smo dodali angleške prevode. Tukaj se naslov glasi Storitev
(Service). Razdelek o storitvah vsebuje naslednje informacije:
•

Osebna vročitev / Personal delivery,

•

Prednostno / Priority,

•

Povratnica / Return mail.
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Razdelku o odkupnini smo dodali angleški prevod:
•

Odkupnina / Ransom,

•

Vrednost / Value.

Tudi razdelku o informacijah o pošiljki dodamo angleške prevode. Dodamo napis, da
ta del izpolni poštni uslužbenec. Ostalo vsebino pustimo nespremenjeno.
Razdelek o informacijah o pošiljki vsebuje naslednje informacije:
•

Izpolni poštni uslužbenec / Completed by postal worker,

•

Sprejemna številka / Reception NO.,

•

Masa / Weight (g),

•

Poštnina / Postage (€),

•

Podpis poštnega delavca / Postal worker signature.

	
  
Tretji razdelek vsebuje informacijo o poslovanju, identifikacijski številki, številki
obrazca, QR kodo, logotip Pošte Slovenije, ter naslov njihovega sedeža. Besedilo
ostane tukaj nespremenjeno.
	
  
3.2.4 Kategoriziranje in razdelitev vsebine obrazca
	
  
Glede na vključeno vsebino smo obrazec razdelili na tri dele, ki si hierarhičo sledijo.
Posamezni deli obrazca so sestavljeni iz sklopov. Prvi del naslavlja uporabnika. Sem
uvrstimo sklope Naslovnik, Storitev in neobvezni del o odkupnini.
Sklopi si hierarhično sledijo tako, da je sklop o naslovniku postavljen nad sklopom o
storitvah, pod tem pa neobvezni del o odkupnini.

V drugem delu se nahaja sklop o informacijah o pošiljki, ki ga izpolni poštni
uslužbenec. Sem dodamo tudi prostor za nalepko.

Kot tretji del predstavljajo informacije o poslovanju, številki obrazca, QR koda, logotip
in naslov sedeža pošte.
	
  

	
  

	
   19

3.3 Tipografija
	
  
Pri izboru črkovne družine smo zaradi majhne velikosti tipografije morali biti še
posebej pozorni na višino srednjega črkovnega pasu. Za pisavo smo si izbrali
črkovno družino republika sans avtorja Mitje Miklavčiča. Pisava je linearna z višji
srednjim črkovnim pasom. Črkovna družina je bila oblikovana za celostno grafično
podobo javne uprave Republike Slovenije. Čeprav Pošta Slovenije ni del javne
uprave Republike Slovenije, predlagamo to črkovno družino, ali črkovno družino, ki
ima čimbolj podobne oblikovne značilnosti.

Vodilo pri oblikovanju omenjene črkovne družine je bilo ustvariti jasno, racionalno in
ekonomsko brezserifno črkovno družino, ki bi delovala na različnih ravneh (tiskovina,
signalizacija, uporaba v pisarnah, on-line aplikacije, itn.).
	
  
3.4 Oblikovanje na makro nivoju
	
  
Prvi korak grafičnega oblikovanja obrazca je oblikovanje plasti.
	
  
3.4.1 Mreža
	
  
Začetna plast je mreža. Tukaj določimo število stolpcev in višino horizontalnih črt.
Glede na vsebino in format obrazca smo razdelili obrazec na štiri stolpce. S tem smo
definirali območje besedila. Ob straneh je rob, ki je širok 5 mm. Razmik med stolpci
znaša 3,6 mm (slika 5: Mreža).

slika 5: Mreža

	
   20

3.4.2 Razporeditev navodil in polj za izpolnjevanje
	
  
Naslednji korak je bil razporeditev navodil in polj za izpolnjevanje.
Na spodnji sliki so s sivo barvo prikazana polja, kjer se bodo nahajala navodila za
izpolnjevanje, s temno rumeno naslovi, z belo barvo pa polja za izpolnjevanje. Tukaj
je opazno razlikovanje med dvema deloma obrazca. Leva dva stolpca segata dlje in
sta hitreje opazna kot tretji stolpec (slika 6: Postavitev elementov).
	
  

	
  
slika 6: Postavitev elementov
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3.4.3 Moduli
	
  
Glede na določeno razporeditev besedila smo oblikovali module. Ti predstavljajo
posamezne sklope, ki so med seboj hierarhično urejeni. Module smo oblikovali tako,
da se lahko aplicirajo na ostale obrazce, obenem pa ohranijo enak koncept
postavitve in posameznih sklopov (slika 7: Moduli).
	
  

	
  
slika 7: Moduli
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3.4.4 Postavitev modulov
	
  
Zadnji korak oblikovanja na makro nivoju, je razporeditev modulov na format
obrazca. Te postavljamo glede na predhodno oblikovano mrežo. Tukaj smo se
odločili, da module, pomembne za uporabnika, postavimo levo. Na desni strani je del,
ki ga izpolni poštni uslužbenec. Informacije o podjetju in obrazcu smo postavili v nogo
obrazca. S tem smo dosegli, da bodo te informacije popolnoma fiksirane na vsakem
obrazcu. S tem dosežemo, da uporabnik pri izpolnjevanju kateregakoli obrazca, te
informacije hitreje najde (slika 8: Postavitev modulov, slika 9: Legenda postavitve
modulov).
	
  

	
  
slika 8: Postavitev modulov

	
  
slika 9: Legenda postavitve modulov

S tem korakom smo zaključili z oblikovanjem obrazca na makro nivoju.
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3.5 Oblikovanje na mikro nivoju
	
  
3.5.1 Naslovi
	
  
Prvi korak oblikovanja na mikro nivoju je predstavljalo oblikovanje naslovov, oziroma
kako naslove ločiti od ostalega besedila. Glavni naslov je v velikosti 15 t. e.
(tipografske enote), podnaslovi 11 t. e. Podnaslovom smo dodali tudi številke, ki
označujejo vrstni red izpolnjevanja (slika 10: Naslovi).

	
  
slika 10: Naslovi

	
  
3.5.2 Ostale informacije
	
  
Informacije o podjetju in o obrazcu smo združili.
Za boljšo prepoznavnost smo postavili skupaj logotip in kontaktne podatke, ter ga
postavili v nogo obrazca. Na sredino noge smo postavili identifikacijsko številko,
desno od tega pa številko obrazca in pogoje poslovanja. To so obvezni elementi, ki
imajo določeno pozicijo in velikost (slika 11: Noga).
	
  

	
  
slika 11: Noga
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3.5.3 Polja za proste odgovore
	
  
Pri poljih za proste odgovore smo izbrali poravnavo, kjer je vprašanje v enaki ravnini
kot polje za odgovore. Vprašanja in prostor za odgovore smo ločili z manjšim
presledkom, drugačno barvo ter s črtami različnih debelin. Polje za proste odgovore
je v beli barvi, saj je takšno, izpolnjeno bolj berljivo, kot pa na svetlo rumeni (slika 12:
Polja za proste odgovore).
	
  

	
  
slika 12: Polja za proste odgovore

	
  
3.5.4 Polje o odkupnini
	
  
Na razdelku o odkupnini smo namesto linij izbrali kvadrate. S tem se zmanjša
možnost napačnega vnosa vrednosti. Prav tako smo zamenjali napis EUR z znakom
€, ter znak postavili na začetek polja (slika 13: Polje o odkupnini).
	
  

	
  
slika 13: Polje o odkupnini
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3.5.5 Potrditvena polja
	
  
Za izbiranje storitev smo zraven storitev dodali potrditvena polja. Potrditvena polja so
postavljena levo od storitve, vse storitve pa so postavljene v isti liniji. Tako je bolj
jasno, da uporabnik lahko izbere samo eno storitev. Potrditvena polja so poudarjena
s črno črto, ki je postavljena v njihov zgornji levi kot (slika 14: Potrditvena polja).
	
  

	
  
slika 14: Potrditvena polja

3.5.6 Grafični elementi
	
  
Pri izboru barv na obrazcu smo izhajali iz rumene barve, ki je navedena v celostni
grafični podobi Pošte Slovenije (C 0 %, M 27 %, Y 76 %, K 0 % ). Kot ozadje oziroma
podlago obrazca smo aplicirali ta odtenek s 30% nasičenostjo. Bela pasica na dnu
obrazca predstavlja razdelek z informacijami o podjetju. Besedilo je v črni barvi. Na
rumeni podlagi se nahajajo podolgovata bela polja za proste odgovore, katere
dopolnjuje črta po njim. Potrditvena polja predstavljajo beli kvadrati, ki so v zgornjem
levem kotu, obrobljena s tanko črno linijo. Bela barva na obrazcu predstavlja polja, ki
so za uporabnika pomembne.
	
  
Delu, ki ga izpolni poštni uslužbenec, smo na vrhu dodali temno rumen trak, ki
sporoča, da tega odseka uporabnik ne izpolnjuje. Dodali smo tudi bel prostor za
nalepko. Naslove smo dodatno označili s številkami.
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3.6 Aplikacija na serijo obrazcev
	
  
S sistematičnim pristopom k oblikovanju novega optimiziranega obrazca, smo
naredili že velik korak k aplikaciji in poenotenju serije obrazcev. Z izbrano mrežo,
oblikovanimi moduli in postavitvijo le-teh, smo elemente ostalih obrazcev prilagodili
na novo podobo. Nov sistem smo aplicirali na obrazce Oddaja pošiljke in Potrdilo o
prispeli pošiljki, Oddaja paketa in obrazec Hitra pošta. V nadaljevanju sledi prikaz
oblikovanega sistema na serijo obrazcev.
	
  
Na spodnji sliki je prikazana primerjava med trenutnim poštnim obrazcem Potrdilo o
oddaji pošiljke in novim oblikovnim predlogom (slika 15: Trenutni obrazec Potrdilo o
oddaji pošiljke (zgoraj) in nov oblikovni predlog (spodaj)).

	
  
slika 15: Trenutni obrazec Potrdilo o oddaji pošiljke (zgoraj) in nov oblikovni predlog (spodaj)
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Naslednji fotografiji prikazujeta primerjavo med trenutnim poštnim obrazcem
Obvestilo o prispeli pošiljki in novim oblikovnim predlogom (slika 16: Trenutni obrazec
Obvestilo o prispeli pošiljki (zgoraj) in nov oblikovni predlog (spodaj), 1. stran; slika
17: Trenutni obrazec Obvestilo o prispeli pošiljki (zgoraj) in nov oblikovni predlog
(spodaj), 2. stran).

	
  
slika 16: Trenutni obrazec Obvestilo o prispeli pošiljki (zgoraj) in nov oblikovni predlog (spodaj), 1. stran
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slika 17: Trenutni obrazec Obvestilo o prispeli pošiljki (zgoraj) in nov oblikovni predlog (spodaj), 2. stran
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Spodnja slika prikazuje primerjavo med trenutnim poštnim obrazcem Oddaja paketa
in novim oblikovnim predlogom (slika 18: Trenutni obrazec obrazec Oddaja paketa
(zgoraj) in nov oblikovni predlog (spodaj)).

	
  
slika 18: Trenutni obrazec obrazec Oddaja paketa (zgoraj) in nov oblikovni predlog (spodaj)
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Na naslednjih slikah je prikazana primerjava med trenutnim poštnim obrzcem Hitra
pošta in novim oblikovnim predlogom (slika 19: Trenutni obrazec Hitra pošta (zgoraj)
in nov oblikovni predlog (spodaj), 1. del; slika 20: Trenutni obrazec Hitra pošta
(zgoraj) in nov oblikovni predlog (spodaj), 2. del; slika 21: Trenutni obrazec Hitra
pošta (zgoraj) in nov oblikovni predlog (spodaj), 3. del).

slika 19: Trenutni obrazec Hitra pošta (zgoraj) in nov oblikovni predlog (spodaj), 1. del
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slika 20: Trenutni obrazec Hitra pošta (zgoraj) in nov oblikovni predlog (spodaj), 2. del
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slika 21: Trenutni obrazec Hitra pošta (zgoraj) in nov oblikovni predlog (spodaj), 3. del
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4 ZAKLJUČKI
	
  
Z upoštevanjem korakov in pravil oblikovanja obrazcev lahko razvijemo funkcionalen
obrazec, ki je uporabniku prijazen. Dobro oblikovan obrazec ne pripomore samo k
izboljšanju uporabniške izkušnje, temveč tudi k zmanjšanju stroškov in h hitrejšemu
in natančnejšemu procesiranju podatkov, s strani izdajalca obrazca.
	
  
Preoblikovanim poštnim obrazcem smo spremenili hierarhijo podatkov, tako da si
logično sledijo. Obrazcem smo dodali angleški prevod. S tem smo tujcem, omogočili
uporabo le-teh, brez dodatnega posveta s poštnim uslužbencem.

Pri oblikovanju serije obrazcev, je še posebej pomembno oblikovanje modulov.
Izoblikovani moduli so na vseh obrazcih enaki, z manjšimi vsebinskmi odstopanji.
Dosledna uporaba modulov na seriji obrazcev, uporabniku poenostavi izpolnjevanje
različnih obrazcev, saj je sistem izpolnjevanja na vseh obrazcih poenoten.
Preoblikovani obrazci vsebujejo grafične elemente, katerih funkcija je vodenje
uporabnika pri izpolnjevanju, kakor tudi privlačnejši izgled.

Naslovi razdelkov so v večji in poudarjeni različici pisave. Levo od naslova se
nahajajo številke, ki nakazujejo potek izpolnjevanja obrazcev. Polja za izpolnjevanje
predstavljajo beli pravokotniki. Bela barva polj za izpolnjevanje, jasno ločuje prostor
prostor za odgovore, od ozadja in navodil za izpolnjevanje, hkrati pa poveča berljivost
izpolnjenega prostora. Polja za odgovore se od navodil za izpolnjevanje ločujejo tudi
s črtami različnih debelin. S tem dosežemo dodatno razlikovanje elementov in
močnejšo opredelitev prostora za odgovor. Deli obrazca, ki jih izpolni uslužbenec so
označeni s temnejšim trakom.

Kljub temu, da so preoblikovani obrazci večjih dimenzij in vsebujejo dve barvi, to ne
pomeni tudi zvišanja stroškov. Z enostavnejšim besedilom, opaznejšim
označevanjem in ustreznejšo hierarhijo, zmanjšamo možnost napak pri vnosu
podatkov. S tem se posledično zmanjša število nepravilno izpolnjenih obrazcev.
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Z upoštevanjem celostne grafične podobe Pošte Slovenije pri oblikovanju obrazca,
se z uporabniku prijaznejšim obrazcem, zviša pozitivna javna podoba podetja in
prepoznavnost.
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6 PRILOGE
6.1 PRILOGA A: Preoblikovan poštni obrazec Oddaja pošiljke
Velikost: 210×100 mm

	
  

	
  

slika 22: Preoblikovan obrazec Oddaja pošiljke
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6.2 PRILOGA B: Preoblikovan poštni obrazec Prejeta pošiljka
Velikost: 210×100 mm

slika 23: Preoblikovan poštni obrazec Prispela pošiljka, 1. stran
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slika 24: Preoblikovan poštni obrazec Prejeta pošiljka, 2. Stran
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6.3 PRILOGA C: Preoblikovan poštni obrazec Oddaja paketa
Velikost: 210×212 mm
	
  

	
  
slika 25: Preoblikovan obrazec Oddaja paketa
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6.4 PRILOGA D: Preoblikovan poštni obrazec Hitra pošta
Velikost: 198×152 mm
	
  

	
  
slika 26: Preoblikovan obrazec Hitra pošta, 1. del
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Velikost: 190×133 mm
	
  

	
  
slika 27: Preoblikovan obrazec Hitra pošta, 2. del
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Velikost: 195×133 mm
	
  

	
  
slika 28: Preoblikovan obrazec Hitra pošta, 3. del
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