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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil opredeliti revijo kot tiskani medij, proučiti načela oblikovanja
revije in raziskati njene poglavitne grafične elemente. Najpomembnejša elementa vsake
publikacije sta fotografija in tipografija. Tipografija je prenos jezikovnega sporočila, zato
mora biti čitljiva.
Najprej je predstavljen pomen tabloida, podali smo pregled in značilnosti dobro čitljive
pisave, za tem pa so navedena oblikovalska načela osnovnih grafičnih elementov revije. V
teoretičnem delu smo raziskali slovensko in tujo strokovno literaturo in na njeni podlagi
podali dejstva, ugotovitve in primerjave različnih avtorjev.
V eksperimentalnem delu je bila na podlagi pridobljenih raziskav opravljena analiza treh revij
z rumeno vsebino, ki izhajajo kot samostojne revije v Sloveniji. Ugotovili smo, da je trg v
naši majhni državi z njimi razmeroma dobro pokrit. V analizi so poudarjene pozitivne in
negativne značilnosti revije, končne ugotovitve pa kažejo, da analizirane revije z rumeno
vsebino v celoti ne upoštevajo vseh oblikovalskih načel.
Cilj našega praktičnega dela je bil izdelava lastne revije z rumeno vsebino, pri tem pa smo
upoštevali zakonitosti učinkovitega oblikovanja revije in jo tudi opisali. Revije smo oblikovali
z grafičnima programoma Adobe Photoshop in Adobe Indesign.
KLJUČNE BESEDE: tabloid, grafično oblikovanje, tipografija, grafični elementi revije
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ABSTRACT
The purpose of the thesis was to define magazines as printed media. Our goal was to study the
principles of designing magazines and to research the basic graphic elements of magazines.
The most important elements of any publication are photographs and typography. The
typography transfers the linguistic message and therefore has to be legible.
First, we introduced the tabloid as such and we presented an overview and characteristics of
an easily legible font. In the continuation, we presented the design principles of the basic
graphic elements of magazines. The theoretical part of our research is based on both Slovene
and foreign technical literature with the help of which we present facts, findings and a
comparison of the work of various authors.
The practical part is based on the knowledge gained from previous research and comprises an
analysis of three independent Slovene yellow press magazines. We find that given Slovenia’s
size the yellow press market is relatively well covered. The analysis stresses both positive and
negative aspects of each separate magazine, however, we have to conclude that the analysed
yellow press magazines on the whole do not follow all principles of designing.
The goal of the practical part of the thesis was to create our own yellow press magazine where
the laws of effective designing of magazines were followed and described. We used the
graphic computer programs Adobe Photoshop and Adobe Indesign in the designing of our
magazine.
KEYWORDS: tabloid, graphic design, typography, graphic elements of a magazine
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1 UVOD
Diplomsko delo obsega področje grafičnega oblikovanja revijalnega tiska, eksperimentalni
del pa je usmerjen v samostojne revije z rumeno vsebino, ki izhajajo v Sloveniji. Tiskana
beseda je kljub elektronskim medijem še vedno živa. Revije z rumeno vsebino imajo svoj
krog bralcev, večinoma žensk. Lastnosti in potrebe ciljnih bralcev pa so bistvenega pomena
pri načrtovanju vsake revije, zato smo se osredotočili na raziskovanje revij z rumeno vsebino,
pregledali sedanje revije z vidika grafičnega oblikovanja in ocenili njihovo ustreznost. Izbrali
smo izključno revije, ki izhajajo v Sloveniji, saj smo hoteli raziskati slovenski trg in kakovost
oblikovanja teh revij.
V teoretičnem delu smo raziskali zakonitosti grafičnega oblikovanja in podrobneje proučili
osnove grafičnih elementov, kar je bil temelj za podajanje odločitev o kakovosti analiziranih
revij v eksperimentalnem delu. Velik poudarek je bil na tipografiji, ki je poglavitna naloga za
prenos sporočil bralcem. Za lažje raziskovanje pasmo si pomagali s slovensko in tujo
strokovno literaturo. Analizirali smo tri najuspešnejše revije z rumeno vsebino, ki izhajajo kot
samostojne revije, in primerjali njihovo kakovost z vidika grafičnega oblikovanja. Podane so
bile ugotovitve in na podlagi negativnih opažanj smo v zadnjem delu na podlagi zbranih
raziskav oblikovali svojo revijo z rumeno vsebino, v kateri smo poskušali upoštevati
zakonitosti učinkovitega oblikovanja.
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2 TEORETIČEN DEL
2.1 REVIJALNI TISK
Revije so tiskane in vezane publikacije, ki ponujajo poglobljeno pokritost zgodb in so
pogosto brezčasne. So usmerjene, dobro opredeljene in imajo specializirano občinstvo.
Njihova vsebina ponuja mnenja in razlage in tudi zagovorništvo (Johnson, Prijatel, 1999).
Razlika je v obliki, vsebini in pogostosti izhajanja. Revijalni trg delimo na več kategorij, pri
tem gre lahko za tednike, štirinajstdnevnike, mesečnike, po vsebini so lahko splošne
publikacije, lahko pa so povsem specifične. Glede na namembnost pa jih delimo v tri skupine:
za prosti čas, poslovne in znanstvene revije.
Tisk je sredstvo za javnosti namenjeno objavljanje sporočil, besedil v tiskani obliki, navadno
v revijah in časopisih (Kumar, 2009).
2.2 RAZLAGA POJMOV TABLOID, RUMENI TISK
V strokovni literaturi se za tisk, v katerem prevladujejo informacije o slavnih osebnostih,
škandalih, zanimivosti iz vsakdanjega življenja znanih, uporabljajo različni izrazi.
Najpogosteje so to tabloidi, rumeni tisk, popularni tisk, tračarstvo, ulični tisk, imajo pa v
javnosti pretežno negativno prispodobo. Rumeni mediji ali rumeno oz. tabloidno novinarstvo
je po Campbellu (2001) tisto, ki ima navadno malo ali nič legitimno preverjenih novic in
naslovnice z naslovi in fotografijami, ki pritegnejo pozornost. Tovrstno novinarstvo vključuje
pretiravanje, napihovanje dogodkov, senzacionalizem in iskanje škandalov in šokantnih
novic. V sodobni rabi lahko rumeno novinarstvo oz. izraz rumeni novinar pomeni žaljivko, ki
označuje nekoga, ki pridobiva in ponuja novice ter informacije na neprofesionalen in neetičen
način. Po Luthru Mottu (Campbell, 2001) ima rumeno novinarstvo pet značilnosti: vabljive
naslovnice z velikimi pisavami, navadno manjših novic, veliko fotografij, uporablja lažne
intervjuje in zavajajoče naslove, goji dramatične simpatije s socialno ogroženimi, zatiranimi
ali drugačnimi ter barvne priloge (pri časopisih).
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2.3 POMEN FOTOGRAFIJE V RUMENEM TISKU
Prvi vtis tabloidnega tiska so velike fotografije, ki ljudi pogosto prepričajo o nakupu. Tabloidi
so slikovni časopisi in slika je zelo pomembna. Pove lahko več kot naslov. Poznamo tri
tematske kategorije. Prva pokriva navadne ljudi, ki postanejo slavni zaradi posebnih
okoliščin, druga znane osebnosti in zvezde iz tujine in doma, tretja pa dogodke oziroma
fotografijo dogodka, ki zajema posebno mesto. Odnosi med fotografijo in besedilom v
rumenem tisku so zelo močno povezani. Na prvi pogled je fotografija nezanimiva, tehnično
nekakovostna (jasnost posnetka, kadriranje …). Šele besedilo navadno poda ključno
informacijo, ki na prvi pogled ni razvidna (Luthar, 1998).
2.4 OBLIKOVALSKA NAČELA
Videz revije mora biti dosleden, saj ima vsaka svojo značilno obliko, po kateri je
prepoznavna, pri tem pa ne sme biti monotona. Učinkovito oblikovanje publikacije ima štiri
poglavitna načela – kontrast, ponovitve, poravnava in bližina (Wiliams, 2008).
Kontrast je razlika med elementi, ki omogočajo primerjavo in poudarke. Dosežemo jih s
spremembo v velikosti in širini črk, slogu, strukturi pisave, debelini potez, obliki črk, barvi, z
belino, črtami in okvirji.
Ponovitve elementov v publikaciji povečujejo skladnost in enotnost, kar je posebno
pomembno pri dveh sosednjih straneh. Gre za dosledno ponavljanje barv, razmikov, umikov,
poravnav, oštevilčenja, pisav, velikosti.
Poravnava elementov ustvarja povezavo med njimi tudi, kadar so med sabo fizično ločeni.
Med sabo povezani elementi morajo biti v fizični bližini, saj tako tvorijo vizualno enoto (npr.
slika in njen podpis). To omogoča organizacijo informacij in ustvarja jasno strukturo
(Wiliams, 2008).
2.5 TIPOGRAFIJA
Tipografija je »veda o oblikovanju črk, pisav, besedila« (Možina, 2003). Upoštevati moramo
poravnavo stolpcev, prazen prostor med črkami, presledek med besedami, razmik, tipografsko
družino, velikost in vrsto pisave, pri tem pa moramo upoštevati njen namen, zato mora biti
tipografija čitljiva in berljiva. To sta različna pojma.
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2.5.1 VRSTA TIPOGRAFIJE
Pisave razporejamo v črkovne sloge po različnih kriterijih, najprimernejša pa je delitev po
zgodovinskih obdobjih njihovega nastanka (Možina, 2013). Izbiramo jo glede na namen,
vsebino, način branja, količino besedila in razpoloženjski prostor (Dabner, Calvert, Casey,
2011).
Slovenci delimo latinico na dva sklopa (Možina, 2013):
1. Beneško renesančne, francosko renesančne, baročne in klasicistične pisave. To je sklop
pisav s tankimi in odebeljenimi potezami.
2. Linearne in egipčanske pisave. Te pa so sklop pisav s skoraj enako ali enako debelimi
potezami.
2.5.2 ČITLJIVOST IN BERLJIVOST
Čitljivost je dojemanje besedila glede na tipografsko ponazoritev (Možina, 2009) in je
odvisna predvsem od oblike pisave. Besedilo je čitljivo, kadar znake, besede in stavke hitro
preberemo in jih prepoznavamo brez težav. Dobro čitljiva pisava ima jasno obliko, močne
poteze, izrazit srednji črkovni pas, večje črke in širše podobe črk. K večji čitljivosti pripomore
tudi povečan razmik (Možina, 2008b). Renesančne in baročne pisave so dobro čitljive in zato
so dobro primerne za revije, tudi za časopis in knjige. Linearne črke so dobro prepoznavne, v
tiskovinah uporabljene kot dekorativne pisave. V digitalnih medijih so uporabljene za glavno
besedilo. Za glavne naslove pa so primerne tudi egipčanske in klasicistične pisave, ki pa so v
daljšem besedilu nečitljive (Možina, 2008a). Na dobro čitljivost vpliva kontrast med pisavo in
ozadjem. Za čitljivost so bila pripisana mnoga imena, med njimi razločnost, berljivost in
vidnost.
Berljivost je dojemanje besedila v povezavi njegove tipografske ponazoritve in vsebine.
Merimo jo s hitrostjo branja in pomnjenju besed (Možina, 2009) in je odvisna od tega, kako
neko pisavo uporabimo. Omogoča lažje branje in razumevanje daljšega besedila, kjer je poleg
črk pomembna tudi zahtevnost besedišča in način stavkov.
2.6 ORGANIZACIJA VSEBINE
Pri organizaciji vsebine je treba upoštevati naslednja pravila:
Odstavki – omogočajo večjo preglednost. Nakažemo jih z začetnim umikom prve vrstice ali s
praznim prostorom med zadnjo vrstico prejšnjega in prvo vrstico naslednjega odstavka. Umik
4

je ponavadi velikost enega celca (normalni umik), pri daljših vrsticah pa je lahko večji. Skozi
celotno revijo mora biti enak, ne glede na velikost črk (Dabner, 2011).
Poravnava besedila – pri besedilu navadno uporabljamo levo ali obojestransko poravnavo
(Dabner, Calvert, Casey, 2011). Leva ima enake presledke med besedami, pri čemer Parker
(1997) pravi, da je to najbolj čitljiva poravnava za bralce, saj belina na koncu vrstice zrahlja
stran. Obojestranska poravnava pa ima različne presledke med besedami, da pri prekratkih
vrsticah niso preveliki (reke belin), pa jih rešimo z deljenjem besed. Besedilo je gostejše, kar
omogoči optimalno izrabo prostora. Repovš (1995) pa trdi, da je obojestranska poravnava
najmanj utrujajoča in najhitrejša za branje. Izbira je najbolj odvisna od dolžine vrstic.
Razmik – navadno uporabljamo 20 % večji razmik od velikosti črke. Pisave s serifi zahtevajo
manjši razmik kot linearne, pa tudi večvrstični naslovi (večja pisava), pisave brez podaljškov
(majuskule, kapitelke), pisave z majhnim srednjim črkovnim pasom, kratke vrstice in svetle
pisave. Dodaten razmik je potreben pri daljših vrsticah z več kot 40 znaki, pisavah z velikim
srednjim črkovnim pasom (večina linearnih pisav), kadar oblikujemo za bralce, ki imajo
težave z branjem, pri zoženih, krepkih in negativnih črkah ter velikih črkovnih presledkih
(White, 1999).
Prazen prostor med črkami – je splošna razdalja med vsemi črkami v besedilu in vpliva na
prepoznavanje črk (Parker, 1997). Prazni prostori med črkami so različni in jih je treba
izenačevati. Najmanj prostora je potrebnega pri dveh okroglih črkah in največ pri dveh
pokončnih. Pri majhnih prostorih je potrebno razpiranje ali spacioniranje, to pomeni
povečanje prostora med črkami, da se znaki ne spojijo (r + n = m). Prevelik prostor med
določenimi pari črk, ki onemogoča prepoznavanje besed, pa je treba prirezovati, torej
izenačiti belino z zmanjševanjem prostora med parom črk (npr. Ta, Va, AT, AV) (Možina,
2003).
Presledki med besedami – besede morajo biti tako daleč druga od druge, da jih je mogoče
ločiti, vendar ne predaleč, saj ne smejo postati samostojne. Prostori morajo biti dovolj veliki,
da je mogoče razločiti obliko posameznih besed, hkrati pa tako blizu, da jih je mogoče pri
hitrem branju združiti po tri ali štiri (Od zamisli do tiskovine, 2000). Kadar se poveča
presledek med besedami, se morata povečati tudi prostor med črkami in razmik.
Paziti pa moramo še na ravnotežje med praznino (prazen prostor), sivino (besedilo) in
črnino (fotografije, risbe, ilustracije). Tipografska tonska vrednost je pokritost neke površine
s tipografijo (Možina, 2009), z njo določamo hierarhijo in poudarke.

5

2.6.1 ORGANIZACIJA STRANI
Prelom je umestitev besed, slik in drugih grafičnih elementov na stran. Imamo lahko eno- ali
dvostranski prelom, kar pomeni, da se likovno elementi nadaljujejo iz ene na drugo stran.
Revija mora biti skladna, na kar kažejo prelom stolpcev, robovi in območje glavnega besedila,
slikovno gradivo, položaj ponavljajočih se naslovov in število strani (Dabner, Calvert, Casey,
2011). Njena struktura je odvisna od vsebine, formata in tipa publikacije. Poznamo simetričen
(zrcalen) in asimetričen slog, pri publikaciji navadno vključujemo kombinacijo obeh. Beli
robovi v reviji so tipografsko nepotiskan prostor med zrcalom in robom lista. V praksi se je
uveljavilo, da obsega hrbet (notranji rob) polovico zunanjega roba, noga (spodnji rob) pa
mora biti večja od glave (zgornjega robu) (Dabner, Calvert, Casey, 2011). Noga je pogosto
največja, saj vsebuje pagino, poleg tega pa preprečuje, da bi pri branju spodaj prsti zakrili
besedilo.
2.7 GRAFIČNI ELEMENTI REVIJE
2.7.1 NASLOVNICA
Naslovi in naslovnice so najprepričljivejše orodje za vzbujanje bralčeve pozornosti. Veliko
bralcev kupi revijo, če jih pritegne naslovnica. Oblikuje identiteto, določajo pa jo štirje
elementi: format, logotip, fotografije in naslovi. Naslov zgodbe se pojavi trikrat: na
naslovnici, na začetku članka in v poudarjenem besedilu med fotografijami.
Format ima določeno obliko, velikost, teksturo, težo in debelino. Za prepoznavnost revije je
ključnega pomena logotip (črkovni znak), to je njen naslov. Pogosto je kombiniran s kakšnim
simbolom, spremljata pa ga tudi datum in cena revije (White, 1999). Najpogosteje je v levem
zgornjem kotu, kar sicer ni določeno, lahko pa je tudi v sredini ali vzdolž leve ali desne strani.
Bralci se na to navadijo in od daleč prepoznajo revijo. Učinkovito je, kadar izraža sporočilo in
je ločen od preostalega besedila (Moser, 2003). Naslovi predstavljajo najpomembnejše članke
v reviji in morajo biti enaki naslovom v notranjosti, da jih bralec najde.
2.7.2 KOLOFON IN KAZALO
Kolofon oz. impresium vsebuje podatke o avtorju, založništvu in tisku in je na koncu ali
začetku publikacije. Zanj se uporablja manjša velikost črk. Napisana mora biti tudi naklada, to
je celotno število ene izdaje tiskanega dela (Moser, 2003).
6

Kazalo zajema notranjo sestavo revije, njegova oblika je odvisna od strukture revije. Vedno
je na začetku, na desni strani revije, označene morajo biti strani, številke pa so lahko na levi
ali na desni strani. Za poudarjanje določenih tem lahko kazalo vsebuje slike, kar je tipično pri
rumenem tisku s pripadajočim spremnim besedilom in paginacijo (Moser, 2003).
2.7.3 NASLOVI
Naslovi so na začetku vsakega članka in se lahko dopolnjujejo v uvod, ki povzema vsebino v
nekaj stavkih ali besedah. Za uvod uporabljamo isto pisavo kot pri glavnem besedilu, in je
lahko večja, krepka ali v kurzivni različici. Naslovi so v velikosti od 14 do 30 tipografskih
enot in so brez končnih ločil, razen vprašaja in klicaja. Bolje je, da ne uporabljamo verzalk,
saj so manj čitljive in zavzamejo veliko prostora. Učinkovitejši so krajši naslovi, večvrstične
moramo omejiti na največ tri vrstice, pri tem pa zmanjšamo prostore med črkami, presledke
med besedami in razmik (Parker, 1997). Pri večvrstičnih naslovih ne uporabljamo
obojestranske poravnave in besed ne delimo.
2.7.4 BESEDILO
Glavno besedilo sestavlja večji del publikacije in ni naslov. Pogosto je veliko od 10 do 12 t.
e., lahko pa je tudi do 4 t. e. večje ali manjše (Od zamisli do tiskovine, 2000). Upoštevati je
treba tudi dolžino vrstic, format in ciljne bralce. Poravnava glavnega besedila je lahko leva ali
obojestranska. Carter, Meggs in Day (2002) prevzemajo rezultate raziskav, ki pravijo, da je
besedilo najbolj čitljivo od 9 do 12. t. e., pri tem pa moramo upoštevati višino srednjega
črkovnega pasu. Poznamo tudi izpostavljena besedila, ki so lahko postavljena med stolpce
ali ob rob strani. Obsegajo le nekaj vrstic in omogočajo hiter pregled članka. Lahko je
dobeseden citat ali kratek povzetek. Od glavnega besedila se lahko loči po večji velikosti črk,
podebelitvi, barvi ozadja ali črk, širini stolpca, večjemu razmiku, narekovajih, črtah in
okvirjih (White, 1999).
2.7.5 SLIKE IN PODPISI OZ. KOMENTARJI
Izbira fotografije je precej odvisna od ciljnih bralcev, namena in tematike revije, pa tudi
finančnih dejavnikov (Dabner, Calvert, Casey, 2011). Revije uporabljajo fotografije kot
novice, slika pomeni že polovico informacije, saj so te zaradi nje verodostojnejše. Določena
dejanja znanih oseb postanejo vredna novice oz. poročanja, kadar te storijo prekršek,
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prešuštvo ali prometno nesrečo ali pa uporabijo droge. Fotografije teh dogodkov (ki jih po
navadi posnamejo paparaci) bralcem govorijo, da vidijo zvezdnika v njegovi resnični podobi.
Vsaka slika ima tudi podpis oz. komentar, ki podaja razlago in opis fotografije. Komentarji
veljajo za najbolj brane dele publikacije, zato morajo biti dobro vidni in ločeni od glavnega
besedila. Lahko jih postavimo pod sliko, kar je najpogosteje, lahko pa so ob njej ali nad njo,
nekje pa so kar v sliki, vendar mora biti postavitev konsistentna (Parker, 1997). Če je pisava
za podpise iz iste družine kot glavno besedilo, morajo biti podpisi v kurzivnih ali polkrepkih
črkah. Med podpisom in glavnim besedilom mora biti najmanj ena vrstica praznega prostora,
da ju bralec ne zamenja, podpis pa mora biti poravnan z besedilom in pripadajočo sliko
(White, 1999).
2.7.6 RUBRIKE IN PAGINACIJA
Rubrike morajo biti postavljene na vidnem mestu, da lahko bralce vodijo po publikaciji.
Navadno so postavljene v zgornjem delu strani. Bistveni del so pagine ali oštevilčenje strani.
Poznamo mrtvo in živo paginacijo. Mrtva paginacija je navadno v nogi, ni pa to pravilo, lahko
je v glavi, na zunanjem ali notranjem robu zrcala. Velikokrat je v isti pisavi kot glavno
besedilo in je od zrcala odmaknjena za eno vrsto (Molek, 2009). Paginacija izboljša
prepoznavnost revije, trdi White (1999). Kadar pa govorimo o živi paginaciji, mora biti poleg
številke strani še besedilo, npr. avtor besedila, naslov prispevka. Obsega le eno vrsto, pisava
je enaka kot glavno besedilo, lahko je tudi manjša in je vedno v zgornjem zunanjem kotu.
Črke so lahko navadne, kurzivne ali kapitelke.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 ANALIZA REVIJ Z RUMENO VSEBINO
Izdelali smo primerjalno analizo treh tabloidnih revij Zvezde, Nova in Lea. Rezultati analize
so nam pomagali oblikovanju lastne tabloidne revije.
3.1.1 NASTANEK REVIJE ZVEZDE
Blagovne znamke Dela Revij je skupina NKBM pred štirimi leti oddala v najem družbi
Salomon, na začetku junija 2015 pa je 44 blagovnih znamk od NKBM kupil Bojan Požar in
naj bi jih prevzel 31. avgusta 2015. V skupini Media24 so poudarili, da predmet prodaje niso
bile revije, temveč le pravica do uporabe imena Stop, Kih, Anja, Jana, Lady, Naša žena in
drugih. Dne 23. junija 2015 je začela izhajati revija Zvezde s podobno vsebino, kakršna je
bila v reviji Lady (slika 1). Vse, razen logotipa, je ostalo enako.

Slika 1: Prikaz naslovnice revij Lady in Zvezde so rojene.
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3.1.2 PRIMERJAVA VSEBINE REVIJ ZVEZDE, NOVA, LEA
Revija Zvezde je tednik in izhaja ob sredah. Pomembno je, da ima med tabloidi najnižjo
ceno, in sicer 1,79 €. Vsebina je preprosta in pisana. Videz je oblikovno poleg barvnosti zelo
preprost, članki pa so neprimerljivo daljši od Novinih in Lejinih. Prve strani zavzemajo
tipične zvezdniške novice, podobno kot pri Novi, le da gre za malo bolj »resne« novice, ki
niso vulgarne ali senzacionalistične. Kratkih novic, ki smo jih v istem obdobju analize videli v
Novi in Lei, tukaj ni, poleg tega so v Zvezdah tudi podpisane. Zvezde ponujajo daljše in bolj
domišljene intervjuje in članke. Zvezde so znane tudi po kolumni Braneta Kastelica in
straneh, namenjenih novicam iz sveta kraljevih rodbin in narodno-zabavni glasbi, ter
ljubezenskih zgodbah. V njih so tudi nasveti za zdravje in modo, pomoč bralcem, križanka in
astrologija. Oglasov je malo, namenjeni pa so drugim revijam in raznim astrološkim in
mobilnim storitvam. V uredniških vsebinah ni oglaševanja. Zadnje strani so tako kot pri
drugih revijah namenjene poročanju z raznih dogodkov. V primerjavi z Novo gre v Zvezdah
za bolj kulturne prireditve, denimo poročanja s premier gledaliških in opernih predstav,
dobrodelnih prireditev itd. (v primerjavi z Novo, kjer poročajo z zabav in koncertov).
Revija Nova izhaja kot tednik ob ponedeljkih, stane pa 1,99 €. Prva polovica revije je
namenjena izključno novicam in tračem iz sveta domačih in slavnih osebnosti, približno 3–4
na stran, podložene pa so s fotografijami. Teme zajemajo vse od prigod do tega, kaj rad je
igralec in banalna poročanja o osebnih stvareh. Gre za preprost slog pisanja in le nekaj
stavkov, avtorji niso podpisani. Najbolj pa pritegnejo zgodbe o nesreči zvezdnikov, kot so
propad posla, razveza ali grd videz in debelost, pa tudi žgečkljive, spolne teme. Te zgodbe
(rubrika Vroče zgodbe) imajo navadno osrednji prostor in so dvostranske. Posebnost Nove so
majhni rumeni krogci, ki poudarijo bistvo članka. Namen takšnih vsebin je verjetno le
zapolnitev prostora v reviji. Slovenija je majhna in ne ponuja dovolj zanimivih zgodb in nima
zvezd. Zato se v teh novicah pojavljajo manj znani obrazi, od raznih tekmovalcev v
resničnostnih oddajah in na lepotnih tekmovanjih do radijskih voditeljev in celo novinarjev. V
Novi več pozornosti namenjajo domačim kot tujim zvezdam. Tako se tudi umetno ustvarja
vtis, da v Sloveniji obstaja pravo rumeno pisanje in da imamo paparace kot v tujini. Bralec
dobi vtis, da pri nas dejansko obstaja glamurozen, estradni svet, hkrati pa se zdi, kot da revija
znanim Slovencem sporoča – Pazite se, opazujemo vas! V glavni zgodbi revije se po navadi
znajde daljši in zahtevnejši štiristranski članek. Sledijo sočne in vroče zgodbe pa zvezdna
moda, saj v vsaki številki predstavijo modni slog določene zvezdnice in nasvet, kako ga
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posnemati. Obleke in kozmetika so večinoma nižjega cenovnega razreda. V rubriki Bodi
aktivna so nasveti za zdravje in telesno aktivnost. Za kratkočasenje ne smeta manjkati
križanka in horoskop, kar imajo vsi analizirani tabloidi. Sledi Modna mrha. Gre za kotiček, v
katerem ocenjujejo najboljše in najslabše oblečene domače zvezdnike, največkrat v šaljivem
in žaljivem tonu. Na zabavi proti koncu revije bralce pričaka do štiri strani poročanj z raznih
zabav, koncertov, filmskih premier in drugih dogodkov. Revija ima poleg dokaj majhnega
deleža uredniškega oglaševanja (v primerjavi z drugimi revijami) tudi zelo majhen delež
plačljivih oglasov. Kratke, jedrnate novice od bralca ne zahtevajo preveč napora ali časa. Po
Novi posegajo bralci, ki se hočejo predvsem kratkočasiti in zabavati.
Revija Lea je prav tako tednik, izhaja vsako sredo kot Zvezde, cena je 1,99 €. Podobno kot
pri vseh revijah se tudi v Lei najprej vrstijo novice iz sveta slavnih doma in v svetu. Gre za
preprostejšo vsebino kot pri Zvezdah, kljub temu pa manj kot pri Novi. Vulgarnosti in spolnih
namigovanj skoraj ni. Opaziti pa je, da prav noben članek v reviji ni podpisan. Gre za zelo
zanimiv koncept. Revija učinkuje, kot da jo piše in ustvarja mlada ženska z imenom Lea. V
rubriki Moda & lepota je kar nekaj prikritega oglaševanja. Predstavljene so npr. obleke in
čevlji nižjega in srednjega cenovnega razreda s pripisanimi cenami in znamkami. Oglasov je
izrazito malo, predvsem za druge revije in radijske postaje. Zadnje strani predstavljajo utrinke
z raznih dogodkov, v skoraj istem slogu kot Nova in tudi z več ali manj istimi dogodki –
zabave, diskoteke, koncerti itd. Razporeditev je podobna preostalim revijam, grafično pa je
najbolj pisana in barvna.
3.1.3 PRIMERJAVA OBLIKE REVIJ ZVEZDE, NOVA, LEA
Revija Zvezde
Naslovnica (slika 2) vsebuje dobro čitljiv logotip, ki se od preostalega besedila jasno loči po
velikosti. Je bele barve in je na podlagi. Pod njim je slogan Zvezde in so rojene v manjši
velikosti. Nad njim je napisano tabloid za vse čase. Naslovnica ima vedno pet naslovov,
enega večjega. Praznega prostora ni, kontrast med naslovi in ozadjem je zadovoljiv. Velik del
naslovnice zavzemajo fotografije. Vsak naslov ima nadnaslov in paginacijo. So v linearni
pisavi. Poravnava je sredinska, ni pa nujna. Razmik je zmanjšan, med njimi ni dovolj
presledka. Glavni naslov je jasno poudarjen z večjo velikostjo. Naslovi prispevkov niso vedno
enaki naslovom v reviji, ker pa so označene strani, jih bralec z lahkoto najde. Nosilna zgodba
ni daljši članek, je pa na začetku revije.
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Slika 2: Primer naslovnice Zvezd, štirje manjši naslovi in en odmeven (v rumeni barvi).
Format revije je 220 x 295 mm, paginacijo ima v nogi, umaknjena je eno vrsto od glavnega
besedila, je enake velikosti, le da je v kurzivi (slike 3–7). Poravnana je v spodnjem desnem
robu oziroma levem, na zunanjem delu strani. Ob paginaciji je še ime revije. Zgornji rob meri
12 mm, spodnji 13 mm, zunanji rob 12 mm, notranji je najmanjši in meri 7 mm. Revija nima
rubrik, je pa vsebinsko podobna že več let in jo stalni bralci poznajo. Vedo, na kateri strani so
kraljeve družine, Vesela družba, Moda, Horoskop ... Kolofon oz. impresum je na koncu
revije, zanj je uporabljena majhna linearna zožena pisava, sestavljena iz navadnih in
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polkrepkih črk, je dobro čitljiv, na rahlo rumeni podlagi in dobro ločen od preostalih
elementov. Ima poravnavo na levo naslonilo. Revija nima uvodnika.
Tretja stran je kazalo (slika 3), spremljajo ga slike, pri katerih sta ime in priimek ter citat te
osebe s paginacijo. Bralec lahko zato hitro najde želeno stran. Črke so enako velike kot
glavno besedilo, le v kurzivni različici.

Slika 3: Iz vsebine v reviji Zvezde, kratki citati z njihovih člankov.
Nosilni članek (slika 4) je sestavljen iz glavnega kratkega besedila. Pri kratkih prispevkih ni
uvoda. Besedilo je poravnano obojestransko z inicialko čez tri vrste. Inicialke so v vsej reviji
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in se spreminjajo glede na naslov. Širina stolpca je nekoliko širša od običajne širine stolpca.
Besedilo je velikosti 9 t. e. z razmikom 10 t. e., spada pa v baročno skupino in je dobro
čitljivo. Naslov je iz linearne pisave, povečan in zožen, ter se jasno loči po velikosti, pisavi in
barvi od besedila in nadnaslova. Paginacija je v beli barvi. Slika se ponovi z naslovnice.

Slika 4: Nosilni članek v reviji.
Dvostranski prispevki imajo nekoliko več besedila (slika 5). Za glavno besedilo je
uporabljena dobro čitljiva pisava s serifi. Poravnava je obojestranska in je glede na dolžino
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vrstic dobro uporabljena. Mednaslovi so ločeni od besedila po vrsti pisave, ta je linearna, po
velikosti in po poravnavi na levo naslonilo. Uvodi so večje velikosti – 14 t. e. – s povečanim
razmikom 18 t. e, obsežnejši, postavljeni čez dva ali več stolpcev, imajo linearno pisavo in
poravnani na levo naslonilo. Naslov je večji, nekoliko zožen in dobro viden. Nadnaslov je
slabo viden in ni dobrega kontrasta. Inicialka je v isti pisavi kot naslov. Pagine so postavljene
na zunanji spodnji rob in se ločijo od besedila, so enake pisave s serifi, le da so v kurzivni.

Slika 5: Daljši članek v reviji.
Revija je sestavljena tudi s kratkimi novičkami in so zelo različne (slika 6). Za naslove se
uporablja preveč različnih vrst pisav, v različnih velikostih in barvah črk, zato je revija
prepoznavna, čeprav nekateri menijo, da ne učinkuje enotno. Novičke so brez uvodov in z
inicialkami, postavljene v različno dolgih stolpcih, postavitev pa je vedno obojestranska. Na
koncu vsakega besedila je kratica avtorja, ki je v isti velikosti in vrsti pisave, le da je
poravnana na desno naslonilo in je v krepki različici pisave. Besedilo je čitljivo in se dobro
loči od avtorja in podpisov k fotografiji. Vsak članek ima sliko ali več. Na desni ali levi strani
pokončno pa so navedeni fotografi na vsaki strani.
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Slika 6: Primer kratkih novic z uporabljeno različno pisavo naslovov.
Na koncu so zadnje strani revije namenjene poročanju z raznih dogodkov (slika 7). Pet strani
in pet različnih poročanj, vsi so na temni podlagi z negativnim besedilom. Namesto inicialke
je kraj dogodka, besedilo je stavljeno v pisavi s serifi v beli barvi. Vrstice so nekoliko daljše.
Te novičke nimajo podpisanih avtorjev, to ureja ena novinarka in je navedena levo zgoraj.
Pisava naslova je linearna, nekoliko večja od glavnega besedila in dobro vidna. Vsak dogodek
ima šest fotografij, te so podpisane in označene s puščicami označene, h katerim spadajo. Ime
fotografa je na levi strani. Revija slovi po tem, da ima zelo veliko fotografij, veliko jih je tudi
obrezanih. Revija ima torej enotno paginacijo, vrsto pisave z obojestransko poravnavo, na
koncu podpis avtorja, v desnem kotu, inicialke, nadnaslove in podpise. Različni so naslovi, ki
so velikokrat preveč stisnjeni in slabo čitljivi ali predolgi. Besedilo je čitljivo, je pa velikokrat
na fotografiji in slabo čitljivo.
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Slika 7: Družabna kronika na koncu revije.
Revija Nova
Naslovnica Nove (slika 8) je zasičena z besedilom, zaradi pomanjkanja praznega prostora ni
pregledna. Uporabljeno je sedem naslovov, ki so razmetani na strani. Prav tako je premajhen
razmik. Za večjo čitljivost so nekaterim naslovom dodali barvo ozadja. Naslovi so sestavljeni
iz verzalk, linearne oblike in stisnjeni. Paginacija je zelo majhna in nekje se je ne opazi.
Imamo dva nadnaslova z različnim barvnim ozadjem. Logotip v množici preostalega besedila
17

ni dominanten in zato ni učinkovit. Naslovi prispevkov se ne skladajo s tistim v reviji, zato ne
omogočajo preprostega iskanja vsebine. Naslovi so uporabljeni v različnih poravnavah, kar
poruši razmerje.

Slika 8: Zasičena naslovnica Nove in slabo čitljivi prispevki okoli logotipa.
Kolofon je postavljen v drugi polovici revije, pod križanko. Uporabljena je linearna pisava,
zelo majhna 8 t. e., je na rožnati podlagi z belimi črkami in zelo težko čitljiv. Postavljen je v
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poravnavo na levo naslonilo, ker pa je vrstica dolga čez vso revijo, je slabo čitljiv. Za
podarjanje besed so ustrezno uporabljene krepke črke.
Kazala na tretji strani ni, imajo pa kratke rubrike Ta teden, Ujete v objektivu, Angelčka in
Hudička (slika 9). Format Nove je 210 x 300 mm, zgornji, notranji in zunanji rob je širok 10
mm, spodnji v nogi pa 13 mm. V nogi je uporabljena živa paginacija, ki poleg številke navaja
še ime revije in je v spodnjem zunanjem robu. Revija ima rubrike iz verzalk v linearni pisavi.
Posebnost Nove so majhni rumeni krogci, ki poudarijo bistvo članka.

Slika 9: Tretja stran revije Nova, namesto kazala ima kratke novičke v tednu.
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Za najbolj vročo stran na naslovnici (slika 8) je uporabljena top zgodba na dveh straneh (slika
10). Za glavno besedilo je uporabljena dobro čitljiva linearna pisava v ustrezni velikosti črk 9
t. e. in razmikom 10 t. e., ki je dovolj velik. Besedilo je postavljeno v tri stolpce z levim
naslonilom in se začne z inicialko, kot pri reviji Zvezde. Glavno besedilo se konča z imenom
avtorja, pred njim je majhen kvadratek. V vsej reviji so imena avtorjev v rdeči barvi. Poudarki
so iz pisave s serifi, vedno na barvnih podlagah, poravnani na levo naslonilo. Podpisi so
postavljeni v fotografije. Kjer bi bil kontrast premajhen, so postavljene na beli podlagi,
poravnave pa je na levo ali sredinsko naslonilo. Uvod je enak kot glavno besedilo v velikosti
18 t. e. Podobnost z revijo Zvezde je tudi v tem, da imajo daljša besedila uvod in veliko
fotografij. Naslov je linearne pisave, dobro opažen na strani.

Slika 10: Nosilna zgodba na naslovnici Nove je tudi top zgodba na dveh straneh.
Kratke novičke so brez podpisov avtorja (slika 11), kar je moteče. Besedilo je poravnano na
levo naslonilo, veliko 10 t. e. Stolpci so različnih širin. Prva novička o Janu ima uvod, ki je
velik 16 t. e., razmik je povečan, besedilo pa je slabo čitljivo, ni kontrasta. Izstopa rumen
krogec in rumena podlaga pod naslovom. Uporabljeni so različni naslovi, podpisi pa so v
slikah in so dobro čitljivi. Rubrika je dobro vidna, ni pa podpisanih fotografov.
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Slika 11: Kratke novičke v reviji so postavljene različno.
Enostranski prispevek (slika 12) je pregleden. Lepo sta vidna rubrika in nadnaslov, ki je
enoten v vsej reviji. Besedilo je velikosti 10 t. e., je stavljeno v treh stolpcih, vrstice pa so
primerno dolge, postavljene v levo naslonilo z začetno inicialko. Na koncu je avtor v drugi
21

barvi in postavljen v desno. Uvod je velikosti 16 t. e. poravnan v levo naslonilo, razmik je
dovolj velik. Porabljene so linearne črke. Naslov je zožen, iz verzalk in je težko čitljiv.

Slika 12: Enojna stran je zelo pregledna in čitljiva.
Na koncu revije so zadnje strani namenjene poročanju z raznih dogodkov (slika 13).
Predstavljene so tri prireditve, fotografije so majhne glede na podpise, vse je postavljeno v
levo naslonilo. Kraji na začetku so poudarjeni, na modri podlagi pa slabo čitljivi. Rdeči krogci
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izstopajo, besedilo v črni barvi pa slabo vidno. Avtorji in fotografi niso ločeni od besedila.
Naslovi so različnih črkovnih slogov.

Slika 13: Primer družabne smetane, slabo čitljivi podnapisi.
Revija Lea
Naslovnica (slika 14) vsebuje logotip, ki je dobro prepoznaven, od preostalega besedila se
jasno loči po večji velikosti, odebelitvi in barvi črk. Zanj je uporabljena dobro čitljiva pisava s
serifi. Velik del naslovnice zavzemajo fotografije, ki jasno sporočajo vsebino revije. Naslovi
so linearni, postavljeni v desno naslonilo, so zelo zoženi in slabo čitljivi. Paginacija strani ni
označena, zato je težko najdena v reviji. Glavni naslov se loči od preostalih po velikosti in
barvi.
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Slika 14: Naslovnica Lea nima paginacije.
Na tretji strani ni kazala, imajo pa Tračke, Zaslišujemo znane obraze in Ujeli smo (slika 15).
Format Lee je 210 x 300 mm, prav tak kot pri Novi. V nogi je uporabljena živa paginacija, ki
poleg številke navaja še ime revije in je v spodnjem zunanjem robu.
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Slika 15: Primer tretje strani v Lei, kratke izjave.
Glavna zgodba (slika 16) na naslovnici je tudi zgodba na štirih straneh. Izstopa to, da prav
noben članek v reviji ni podpisan. Glavno besedilo je stavljeno v levo naslonilo, vsak članek
se začne z inicialko, ki je na podlagi v barvi podlage, uporabljene pod naslovom. Uporabljene
so pisave s serifi, velikosti 10 t. e. Razmik je dovolj velik, da so črke čitljive. Moti, da je
stolpec na levi strani širši kot stolpec na desni. Uporabljeni so mednaslovi v povsem drugačni
barvi, stavljeno na levo. Razmik je premajhen. Uporabljeni so še citati. Vsak daljši članek pa
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ima v vsej reviji nadnaslov, naslov in uvod. Vse je postavljeno na barvno podlago. Nadnaslov
je iz verzalk, velik 24 t. e. Naslov je prav tako iz verzalk, velik 72 t. e. Uvod je poravnan v
levo, velikosti 24 t. e., stavljen iz linearne pisave.

Slika 16: Glavna zgodba na naslovnici Lee, članek je dolg štiri strani.
Kratke novičke (slika 17) so v kvadratnih okvirčkih, besedilo je v različnih pisavah od
linearne do pisave s serifi, vse pa je stavljeno na levo naslonilo. Naslovi so na barvni podlagi,
podpisi so v fotografiji in zelo slabo čitljivi.
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Slika 17: Kratke novičke, primer slabo čitljivih podnapisov.
Enostranski prispevek (slika 18) je pregleden. Lepo vidni so naslov, nadnaslov in uvod, ki so
enotni v vsej reviji. Besedilo je velikosti 10 t. e., je stavljeno v dva stolpca, uporabljene so
pisave s serifi, na koncu ni imena avtorja. Vrstice so primerno dolge, postavljene na levo
naslonilo z začetno inicialko. Podpisi v fotografiji so slabo čitljivi in poravnani na levo
naslonilo.
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Slika 18: Enojna stran, lepo čitljiva, razen podnapisov v sliki.
Na koncu revije, kot pri vseh revijah z rumeno vsebino, so še strani, namenjene poročanju z
raznih dogodkov (slika 19). V tej reviji te strani niso čisto na koncu, so pa v zadnjem delu
revije. Predstavljeni sta dve prireditvi, fotografije so majhne glede na podpise, podpisi pa zelo
nečitljivi. Vse je postavljeno na levo naslonilo. Strani imajo rubriko, naslova sta različna,
besedilo pa je samo kratek uvod v družabnost. Besedilo je iz linearne pisave, polkrepko,
močno zoženo in slabše čitljivo.
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Slika 19: Družabna kronika v Lei, slabo čitljivo besedilo.
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3.2 OBLIKOVANJE LASTNE REVIJE Z RUMENO VSEBINO
V zadnjem delu diplomskega dela smo oblikovali svojo revijo z rumeno vsebino in pri tem
poskušali upoštevati vsa oblikovalska načela, ki so bila opisana v teoretičnem delu
diplomskega dela. Analiza revij v eksperimentalnem delu nam je pomagala, da smo bili
pozorni na tipične oblikovalske napake, ki smo se jim pri oblikovanju svoje revije poskušali
izogniti.
Pri načrtovanju revije smo se odločili za format 220 x 297 mm. Paginacija je spodaj, na
zunanjem robu. V celotni reviji imamo vidno označene rubrike, ki so zgoraj na zunanjem robu
strani. Velikost je 18 t. e. in je napisana z linearno pisavo. Linearna pisava je uporabljena tudi
za glavno besedilo (slika 20), stavljeno na levo naslonilo, velikosti 10 t. e. z razmikom 11 t. e.

Slika 20: Linearna pisava za glavno besedilo ITC-kabel.
V reviji smo uporabili naslove različnih vrst, največkrat pa je uporabljena pisava achen bold,
velikost ni določena, odvisna je od velikosti članka. Nadnaslovi v reviji so enotni, uporabljena
je pisava copperplate, velikost pa določa dolžina članka. Pri daljših člankih je tudi uvod,
stavljen v levo naslonilo, velikosti 18 t. e. V reviji so določene tri barve: rdeča, rumena in
vijolična. Za predelavo fotografij smo uporabili program Adobe Photoshop, za postavitev
preloma revije pa Adobe Indesign.
Naslovnica (slika 21) vsebuje dobro viden logotip revije. Za logotip je uporabljena ustrezno
čitljiva pisava s serifi. Nad logotipom sta navedena datum izdaje revije in cena. Je v rdeči
barvi na beli podlagi. Naslovnica vsebuje tri manjše naslove s fotografijami in stalne rubrike.
Naslovnica ima še velik prodajni članek z veliko fotografijo. Vsi nadnaslovi so v linearni
pisavi, futura extra bold, enake velikosti 14 t. e., razmik 16 t. e. in stavljeni na levo naslonilo,
za manjše naslove pa smo izbrali cortez contus velikosti 30 t. e. in razmik 31 t. e., glavni
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naslov pa je velik 110 t. e. Naslovnica nima beline, ker gre za rumeni tisk. Naslovnica se
prodaja s fotografijami in vidnimi naslovi, lahko rečemo, da je urejena. Bralec ve, kam mora
pogledati in na kateri strani najde članek.

Slika 21: Primer naše nove revije Radovedna Zala.
Enostranski prispevek je pregleden (slika 22). Lepo so vidni naslov (achen bold 50 t. e.),
nadnaslov (copperplate 30 t. e.) in uvod (helvetica 18 t. e., razmik 24 t. e.). Uvod je enoten v
vsej reviji ne glede na dolžino članka. Glavno besedilo je velikosti 10 t. e., je stavljeno v enem
stolpcu. Vrstica je primerno široka, poravnana na levo naslonilo z začetno inicialko. Na koncu
besedila sta podpisana avtor in fotograf, stavljena v desno naslonilo, vsak v svoji vrsti, kar je
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na strani dobro čitljivo. Paginacija je na zunanjem delu strani in odmaknjena od besedila ter
čitljiva. Podpisi v fotografiji so na rdeči podlagi, da so ustrezno čitljivi. Ime rubrike je v
zgornjem zunanjem kotu in je v reviji oblikovano enotno.

Slika 22: Primer enostranskega prispevka.
Kratke novičke (slika 23) so v kvadratnih okvirčkih. Besedilo je enotno pri vseh novičkah
(ITC-kabel 10 t. e., razmik 11 t. e.), pisava je linearna, stavljena na levo naslonilo in se začne
z inicialko, na koncu so kratice avtorjev, ki so pri dolgih člankih podpisani z imenom in
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priimkom, da jih bralci poznajo, in fotografi. Rubrika in nadnaslov sta dobro vidna na strani.
Slike so prostostoječe, s čimer je na strani pridobljen prostor. Uporabljene so naše nove barve.

Slika 23: Primer kratkih novičk.
Glavna zgodba (slika 24) je postavljena na dveh straneh, je daljša zgodba, ni pa naslovna z
naslovnice. Glavno besedilo je stavljeno na levo naslonilo, vsak članek se začne z inicialko,
poravnan je na levo naslonilo, dolžina stolpcev je primerna in dobro čitljiva. Uporabljena je
enotna pisava za glavno besedilo, velikosti 10 t. e. Razmik je dovolj velik (11 t. e.), da so črke
čitljive. Stani imajo tudi rubriko, nadnaslov, naslov in uvod, ki je v reviji enoten. Pri dolgih
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zgodbah smo uporabili še mednaslove, da malo razbije dolžina besedila. Mednaslovi so dobro
čitljivi, poravnani na sredinsko naslonilo, kratki in v barvi strani (vijoličaste). Slog črk je
linearen. Na koncu sta dobro vidna podpisa avtorja prispevka in fotografa, s čimer je
prispevek tudi sklenjen. Podpisi fotografij so na barvni podlagi v fotografiji, da se besedilo ne
zlije s sliko in je dobro čitljivo.

Slika 24: Daljša zgodba v naši novi reviji Radovedna Zala.
Na koncu revije smo tudi mi predvideli strani, namenjene poročanju z raznih dogodkov (slika
25). Na eni strani je predstavljena ena prireditev, postavljene so večje fotografije, nekaj jih je
prostostoječih, s tem pridobimo nekaj prostora. Na strani je spet dobro vidna rubrika, podpisi
fotografij so na podlagi, stavljeni na levo naslonilo. Besedilo je kratko, začne se s krajem, ki
je videti kot nadnaslov, in nato z linearno pisavo za glavno besedilo, stavljeno na polni
format, le da je v nagnjeno za 11 stopinj v desno. Ker prireditve pokriva ena novinarka, je
podpisana na začetku rubrike, tako da je na koncu omenjen samo fotograf. Stran je urejena in
s tem tudi čitljiva.
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Slika 25: Primer družabnih prireditev, ki so videti urejeno.
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3.3 RAZPRAVA O REZULTATIH
Rezultati analize revij z rumeno vsebino so pokazali (preglednica 1), da se njihova vizualna
podoba pogosto ne sklada z načeli učinkovitega oblikovanja. Glede na skupno število
neprimernih rešitev oblikovalskih načel je najbolj pomanjkljivo oblikovana revija Nova, za
tem revija Lea in na koncu revija Zvezde.
Najpogostejše napake so nedosledno oblikovanje elementov, nečitljivost pisav na
fotografijah, ki pri revijah pokrivajo večji del. Napake so tudi na naslovnicah, slab kontrast
med besedilom in ozadjem, neprimerna medsebojna poravnava elementov. Nepregledna
naslovnica je vzrok prevelike količine besedila, fotografij, kar otežuje branje in slaba
čitljivost. Slabo viden logotip naslovnice.
Pri reviji Lea manjkajo podatki o avtorjih in fotografih, kar je vprašljivo tudi glede
upoštevanja avtorskih pravic in kaže nejasno ločevanje posameznih elementov. Neprimerni
razmiki, preširoki stolpci vplivajo na slabo čitljivost in s tem tudi na slabše razumevanje
besedila. Pojavijo pa se tudi naslednje napake: ni uvodnika in kazala, na naslovnici ni
paginacije pri izpostavljenih naslovih, zato je onemogočeno preprosto iskanje prispevkov po
vsebini revije.
Preglednica 2: Pregled oblikovnih napak
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Pri reviji Radovedna Zala smo odpravili napake pri oblikovanju elementov, kakršne smo
opazili pri drugih revijam. Naslovnica vsebuje dobro viden logotip na vrhu strani z imenom
Radovedna Zala, ki nakazuje vsebino revije. Za logotip je uporabljena ustrezno čitljiva pisava
s serifi in se od preostalega besedila loči po velikosti, vrsti pisave in barvi. Nad logotipom so
navedeni datum izdaje, številka revije in cena, vendar v manjši velikosti. Odpravili smo
preveliko količino besedila, ki smo ga največ zasledili pri reviji Nova. Odločili smo se za štiri
odmevne naslove v linearni pisavi, tri majhne (cortez contus velikosti 30 t. e. in razmik 31 t.
e.) in enega velikega (110 t. e.), prodajnega. Spodaj smo dodali še stalne rubrike. Vsi naslovi
so opremljeni s fotografijo, nadnaslovom in paginacijo ter postavljeni na barvno ozadje.
Rečemo lahko, da je revija z rumenim tiskom, kolikor se da, urejena in da bralec ve, kje v
reviji najde članek. Naslovi niso zoženi, imajo normalni razmik. Dosledni smo bili tudi pri
kontrastu in smo uporabili tri osnovne barve za naslove. Za glavno besedilo se uporablja le
ena vrsta pisave, to je linearna (ITC-kabel 10 t. e., razmik 11 t. e.), kar pri drugih revijah ni
praksa. Besedilo je stavljeno na levo naslonilo, primerne širine stolpcev. Pri daljših člankih
smo se odločili za štiri, pri kratkih pa en stolpec. Pri reviji Lea smo zasledili tudi različne
širine stolpcev glavnega besedila, kar je moteče za bralca, tako da smo pri reviji Radovedna
Zala to odpravili. Glavno besedilo je vedno na beli podlagi zaradi večje čitljivosti. Podatki o
avtorjih in fotografih so na koncu člankov, stavljeni v desno naslonilo. Zanje je uporabljena
ista pisava kot glavno besedilo, vendar so avtorji zapisani v krepki različici. Pri reviji Lea smo
opazili, da članki niso podpisani in da nimajo navedenih fotografov. Članek vedno začnemo z
inicialko. Pri revijah Nova, Lea in Zvezde je uporabljeno veliko barv, tako da smo se v naši
reviji odločili za tri barve – rumeno, rdečo in vijoličasto in s tem revijo poenotili. Vsak članek
ima navedene še rubriko, nadnaslov in uvod. Naslovi so vedno na podlagi in dobro čitljivi
tudi, kadar so čez fotografijo. Uvodi so večji in stavljeni v levo naslovilo. V revijah z rumeno
vsebino se kot slikovno gradivo uporabljajo fotografije, ki imajo velik pomen. Opazili smo
tudi veliko nečitljivost, slab kontrast pri podpisih v fotografiji (največkrat v reviji Zvezde).
Zato smo se v naši reviji odločili za podpise v isti vrsti pisave kot je glavno besedilo, le da je
nagnjena za 11 % v desno in je vedno na podlagi, kar pripomore k večji čitljivosti. Barvo
podlage spreminjamo na naše tri osnovne barve in je enaka podlagi naslova in rubrike.
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4 ZAKLJUČEK
V diplomskem delu smo raziskovali temeljne grafične elemente revije in osnovna
oblikovalska načela. Za prepoznavnost revije je velikega pomena dosledno oblikovanje
elementov, čeprav mora revija kljub temu zagotavljati raznovrstnost. Pri revijah z rumeno
vsebino mora biti vsebina bolj zgoščena in vsebovati veliko fotografij, kar se razlikuje od
temeljnih načel oblikovanja. Smo pa z novo revijo kljub temu postavili urejenost in
prepoznavnost revije. Glavna izhodišča so bila analiziranje treh samostojnih revij z rumeno
vsebino, pri katerih smo opozorili na najpogostejše napake pri oblikovanju. V diplomskem
delu pa smo si pomagali tudi s strokovno literaturo in končnimi ugotovitvami analize.
Rezultati analize so pokazali, da sta najpogostejši oblikovalski napaki oblikovanje grafičnih
elementov in neprimerna uporaba tipografije, ki vključuje nepravilno uporabo verzalk,
kurzivnih črk, posameznih črkovnih slogov, kombiniranje preveč različnih vrst pisav in
uporabo pisav z nejasno obliko črk. Neupoštevanje oblikovalskih načel se kaže že na začetku
pri naslovnicah, ki so velikokrat nepregledne. Revije so nečitljive tudi zaradi slabega
kontrasta med besedilom in ozadjem, besedilo je nepregledno zaradi neporavnanih elementov.
Iz ugotovitev primerjalne analize treh revij z rumeno vsebino je razvidno večje število
neprimernih rešitev oblikovalskih načel. Pomemben del vsake revije je njen logotip, ki mora
jasno izražati njeno vsebino. Temu primerno smo našo revijo poimenovali Radovedna Zala,
ker je radovednost temelj revij z rumeno vsebino, Zala pa je kratko ime, ki si ga bralec lahko
zapomni. Izraz trač, tabloid je nekoliko žaljiv, zato smo v ime postavili besedo radovedna, da
takoj nakažemo na višjo raven člankov. Na naslovnico smo postavili veliko fotografij, vsaka
ima svoj nadnaslov, naslov in ustrezno paginacijo. Pri oblikovanju revije smo veliko
pozornost namenili doslednemu oblikovanju posameznih grafičnih elementov, kar je
zagotovilo enoten videz vseh prispevkov. Besedilo je linearne oblike, pri negativnem besedilu
smo za večjo čitljivost uporabili linearno pisavo ter zagotovili zadovoljiv kontrast med barvo
črk in barvo ozadja. Za besedilo z daljšimi vrsticami, npr. pri družabni kroniki, smo uporabili
obojestransko poravnavo, za krajše vrstice pa levo naslonilo, saj smo tako preprečili pojav
motečih rek beline. Rubrike, nadnaslovi, naslovi in uvodi se med seboj jasno ločijo glede na
način oblikovanja, pa tudi od glavnega besedila. V večvrstičnih naslovih smo zaradi večje
velikosti črk zmanjšali razmik med vrsticami. Širina praznih robov je v celotni reviji enaka.
Vse avtorske pravice fotografij in avtorjev posameznih člankov so navedene pod naslovi ali
prispevki. Želeli smo prikazati, da je tudi zgoščena vsebina revij z rumeno vsebino lahko
pregledna in čitljiva, če že ne more doseči vrhunskega grafičnega oblikovanja.
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