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II

IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je izdelati oziroma oblikovati priročnik za trgovino z malimi živalmi
in nekoliko podrobneje spoznati izdelavo priročnika, ki spominja na revijo, vendar sestoji iz le
ene publikacije, s katero bi si ljubitelji živali lahko pomagali, tako pri hrani kot raznih nasvetih
za svoje ljubljenčke.
Pri oblikovanju tovrstne publikacije igra pomembno vlogo način komunikacije z bralcem.
Dober priročnik naj bi bil oblikovan tako, da pritegne kupca, kar je doseženo z upoštevanjem
različnih smernic za oblikovanje. Del uspešno oblikovanega priročnika so tudi grafični elementi
(slike in besedilo) ki predstavljajo velik del raznih publikacij. S pravilno postavitvijo naštetih
elementov se pritegne želena pozornost.
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu so definirane pomembne
smernice za oblikovanje, osnovni pojmi, ki se nanašajo na organizacijo strani (mreža, stolpci in
podobno). Navedeni so grafični elementi priročnika, besedilo in slike, ki imajo velik vpliv pri
oblikovanju. V teoretičnem delu je podrobneje predstavljena tipografija. V praktičnem delu je
prikazan celoten postopek izdelave: od idejne zasnove, začetnega načrtovanja priročnika,
izdelave publikacije v programu Adobe InDesign, vključno z izbrano postavitvijo,
fotografijami, tipografijo in barvami, do končnega tiskanega izdelka. Praktičen del vsebuje
obrazložitve odločitev, ki smo jih sprejeli v postopku oblikovanja. Izpostavljeni so trije cilji, ki
so bili uspešno doseženi. Zadnji del diplomske naloge je namenjen ugotovitvam.

Ključne besede: priročnik, tipografija, barve, publikacija, oblikovanje

III

ABSTRACT
The aim of this thesis is to create and design a manual for a pet store and to learn about making
a manual itself in more detail. This manual looks like a magazine, with one exception: it does
not come out every month, but consists of only one publication. It advises animal lovers on pet
food and gives various tips for their pets.
In designing such publications communication with readers plays an important role. A good
guide should be designed in a way to attract customers, which is achieved by using various
design guidelines. A part of a successfully designed manual is graphical elements (images and
text) that make up a large portion of publications. By properly setting these elements the desired
attention is attracted..
The thesis consists of two parts. The chapters of the theoretical part define the relevant design
guidelines and basic concepts related to the organization of pages (net, columns and suchlike).
Those are also graphical elements of the manual, text and images, which have a major effect in
designing. The theoretical part presents typography in more detail. In the practical part the thesis
shows the entire manufacturing process – from the conceptual design, initial manual design,
manufacturing publications in Adobe InDesign, selected layout, photographs, typography and
color, to the finished printed product. The practical part includes explanations of the decisions
that were made in the process of designing the manual. Three successfully achieved objectives
were set out as well. The last part of the thesis consists mostly of observations.

Key words: manual, typography, color, publication, design
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1

UVOD

V sklopu diplomskega dela smo se lotili izdelave in oblikovanja tiskanega priročnika za
trgovino z malimi živalmi. Namen je izdelati priročnik, ki bo primeren trgovini in v pomoč
kupcem in zaposlenim, pri nakupu hrane za pse in mačke. Priročnik vsebuje razne nasvete za
domače ljubljenčke.
Že od malega smo bili navdušeni nad prebiranjem revij in si želeli oblikovati publikacije na
podoben način. Vsak mesec smo prebirali revijo Cosmopolitan in se navduševali nad
postavitvijo besedila, izbiro tipografije, kako so postavljene fotografije in razne oblikovalske
malenkosti, ki so nam padle v oči. Priročnik, ki smo ga imeli v mislih je publikacija, osnovni
pripomoček, ki zajema večje število člankov, slik, navodil za uporabo. Poznamo več vrst
priročnikov z različnimi cilji oziroma nameni. Priročnike lahko zasledimo na internetu in
fizično v raznih trgovinah. Le-ti pa imajo različne namene, kot na primer za oglaševanje, za
pomoč, zabavo, …
V diplomskem delu je predstavljen teoretični del, od raznih grafičnih elementov priročnika,
tipografije in podobno. Naloga vsebuje tudi praktični del, v katerem je opisan postopek izdelave
priročnika. Na koncu so predstavljeni še pridobljeni zaključki.
Med iskanjem literature za diplomsko delo, smo naleteli na težave, saj v Sloveniji ni veliko
literature na splošno o te publikaciji, obstaja le za tematsko določene priročnike. Tako smo
posegli po raznih knjigah, diplomskih nalogah na podobne teme, raznih tujih spletnih virih na
temo publication design. S pisanjem diplomskega dela smo si pomagali še z znanjem, ki smo
ga pridobili na vajah o programu InDesign.
Zelo pomembna je bila določitev tehnike oblikovanja priročnika in tipografije. Za izdelavo smo
uporabili program Adobe InDesign, v pomoč je bil tudi program Adobe Photoshop.
Cilj diplomskega dela je oblikovalsko čimbolj primerno izdelati priročnik, ki si ga bo vsak z
veseljem pogledal in marsikaj novega izvedel.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1 SMERNICE ZA OBLIKOVANJE
Za uspešno in privlačno oblikovanje priročnika oziroma publikacije so pomembne naslednje
smernice: pomembnost, razmerje, smer, skladnost, kontrast, celoten videz, zadržanost in
podrobnosti.
Pomembnost se nanaša na primerno združitev elementov v skupine. Priporočljiva je združitev
po sporočilnosti in okolju. Publikacija naj ne bo oblikovana v smislu dekoracije, ampak kot
način komunikacije, da bo ustrezna naslovniku. Paziti moramo na poudarjanje in zagotoviti
ustrezno ravnotežje med videzom in vsebino. Pri oblikovanju je bistvenega pomena tudi
razmerje. Dosledni moramo biti pri medsebojni povezavi sosednjih elementov. Kot primer
lahko izpostavimo naslov. Na velikem prostoru majhen naslov ne deluje primerno, velik naslov
na majhnem prostoru pa nam daje občutek utesnjenosti. Za uspešno oblikovanje je pomembna
smer, ki nas vodi skozi logično zaporedje dogodkov. Publikacija naj bo oblikovana tako, da
vodi od elementa do elementa, brez motenj. Skladnost je cilj, ki ga želimo doseči pri
oblikovanju publikacije. To dosežemo z raznimi podrobnostmi, kot npr. s črkovno vrsto,
ponavljanjem grafičnih elementov, razmiki in podobno. Kontrast pripomore k razgibanosti
publikacije. Od namena le-tega je odvisno, ali bodo uporabljeni veliki ali majhni kontrasti. Z
ustrezno uporabo kontrasta dosežemo bralčevo pozornost. Celoten videz je sestavljen iz več
delov. Naša naloga je poskrbeti, da so ustrezno in oblikovalsko združeni. Velik pomen ima
dvojica strani v smislu, da moramo obe strani oblikovati skupaj in ne vsako posebej, saj v
nasprotnem primeru, bralci dveh strani ne vidijo kot celoto. Zadržanost je del oblikovnega
procesa. Previdni moramo biti pri razkazovanju oziroma preveliki uporabi oblikovanja.
Poskušamo se osredotočiti na preprostost grafične izvedbe. Podrobnosti so del vsakega
učinkovitega oblikovanja. Tako poravnave, razmiki, okvirji besedila odločajo o pritegu oziroma
odvračanju pozornosti (1).
Pri oblikovanju publikacije ne smemo pozabiti na pomembnost barve. Pri izbiri barve vedno
upoštevamo kontrast in harmonijo. Potrebno je določiti ustrezno količino določene barve, v
smislu, da ne pretiravamo z dvema močnima barvama ampak je ene manj kot druge. Dober
kontrast dosežemo s toplimi oziroma hladnimi barvami. Razločnost se doseže z uporabo hladne
barve, ki jo kombiniramo z močno in izrazito barvo. Premajhna razlika v kontrastu, denimo
med podobnima odtenkoma zelene, zmanjša bralčevo pozornost (2).
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Barve čustveno močno vplivajo na bralčevo pozornost, za to je pomembna psihologija barv. Z
njimi dosežemo razpoloženja bralcev. Poslužujemo se uporabe nežnih, hladnih barv, saj z njimi
nakazujemo eleganco in sproščenost. Primerne so predvsem za ozadje. Tople barve uporabimo
v ospredju. Primerna količina barv na eni strani je ena ali dve, saj drugače pride do zmede s
strani bralca (1).
Barvni spomin je pomemben dejavnik, ko gre za izbiro barv. To je pojav, ki bralcu omogoča,
da mu barve najlažje ostanejo v spominu. Zelena barva asociira na travo, modra na nebo, tudi
barva kože ostane v spominu. Zato se pri oblikovanju poskušamo posluževati naštetih barv (3).

2.2 ORGANIZACIJA STRANI
2.2.1 Mreža
Mreža je sestavljena iz sklopa črt, ki niso vidne na natisnjeni publikaciji. So v pomoč, pri
oblikovanju elementov na strani, kot na primer položaj naslovov, podnaslovov, število stolpcev
… Mreža prihrani čas pri vsakem ponovnem postavljanju strani. Zamišljeno postavitev
oblikujemo in jo prilagajamo po potrebi. Mreža je niz vodoravnih in navpičnih črt in glede na
to urejamo besedilo. Poznamo sredinsko poravnavo, obojestransko, levo ali desno in besedilo
poravnano ob vodoravnih črtah mreže na vrhu ali dnu strani. Postavitev oziroma uporaba mreže
je v korist oblikovalcu in bralcu, saj nakazuje na urejenost in tako sledenje toku informacij (1).
Osnovna mreža je oblikovana tako, da ustreza velikosti črkovne vrste in poskrbi, da je besedilo
na enakih vodoravnih točkah (2).
Kakšne oblike bo mreža, je prepuščena oblikovalcu. V primeru, da želimo doseči, da stran ni
monotona, obstajajo različni načini, da jo naredimo bolj razgibano in zanimivejšo. Poslužujemo
se različnih razmerij ali aktivnih oblik. Obstajata dve vrsti mrež, in sicer simetrična in
asimetrična mreža (slika 1). Razlikujeta se v sami postavitvi. Asimetrična mreža ni poravnana
sredinsko, je bolj razgibane vrste. Simetrična je uravnotežena in navadno oblikovana tako, da
se ena in druga stran zrcalita med seboj (4).
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Slika 1: Primer simetrične in asimetrične mreže (4)

2.2.2 Stolpci
Mreža je sestavljena iz množice stolpcev. Število teh je odvisno od oblikovalca. Večje število
stolpcev ima tako prednosti kot slabosti.
Več kot je stolpcev, večjo izbiro imamo pri oblikovanju publikacije, saj je možnost razvrstitve
posameznih stolpcev velika. Slabost je v berljivosti le-te, saj so vrstice krajše in posledično so
bralčeve oči utrujene, saj se morajo velikokrat vrniti na začetek nove vrstice. K dinamičnosti
strani pripomorejo različne širine stolpcev. V primeru, da imamo širok stolpec, uporabimo
večjo črkovno vrsto in manjšo črkovno vrsto, kadar imamo ozek stolpec (slika 2). Pravilo je,
da vrstica ni zapolnjena z več kot šestdesetimi znaki. Ne smemo pozabiti še na razmik med
stolpci. Premajhen razmik ima podoben učinek kot kratka vrstica, stran je težje berljiva, zato
razširimo prostor med stolpci, da oči lažje sledijo (1).
Tudi v primeru enega samega stolpca v mreži naletimo na težave, kajti, čeprav stran s tem
ustvarja minimalistični pristop, preveč besedila odvrne bralčevo pozornost (5).
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Slika 2: Primer besedila v različnih stolpcih (1)

2.2.3 Slogi
S slogi se izognemo nepotrebnemu izgubljanju časa. Oblikujemo želene sloge in jih uporabimo
pri izdelavi večstranske publikacije (1). Slog omogoča določitev lastnosti, kot so: velikosti,
črkovne vrste, poravnave, obliko odstavkov, znaki, zavihki, deljenje besed, … (6).

2.2.4 Širine robov
Pod pojmom širine robov mislimo na prazen prostor od roba strani do besedila. Če želimo
izdelati publikacijo, ki bo privlačna na oko, se poslužujemo širših robov, saj so precej bolj
berljive (1).
Pomembno vlogo pri določevanju širine ima tudi vrsta materiala. Torej širše robove uporabimo
v primeru izdelave ilustrirane knjige, ožje robove pa pri oblikovanju mehkih publikacij (2).

2.3 GRAFIČNI ELEMENTI PRIROČNIKA
Besedilo in slike so sestavni del vsake tiskovine. S pravilno porazdelitvijo teh elementov
dosežemo vizualno zanimivost in s tem pritegnemo pozornost. Publikacijo razdelimo na tri
komponente, in sicer na črnino – fotografije, sivino – besedilo in belino. Paziti moramo, da se
komponent poslužujemo v pravi meri. Belina oziroma prazen prostor je zaželen, saj z njim
dosežemo kontrast in bralčeve oči se odpočijejo. Potrebno se je izogniti prevelike količine
sivine, kajti preveč besedila bo za bralca utrujajoče in bomo izgubili njegovo pozornost.
5

Publikacijo naredimo bolj dinamično in zanimivo z dodajanjem črnine, torej raznih fotografij
(1).

2.3.1 Besedilo
Naslov je najbolj izpostavljen del besedila in igra pomembno vlogo pri oblikovanju publikacije,
saj je to prva stvar, ki jo bralec opazi. Biti mora dovolj zanimiv, da obdrži bralčevo pozornost
(7).
Namen je narediti opazno razliko med naslovom in besedilom. To dosežemo z razliko v
velikosti, lahko uporabimo tudi krepkejšo različico. Priporočena je linearna črkovna vrsta za
naslove ter črkovna vrsta s serifi za besedilo. Primerni so kratki, udarni naslovi (1).
Naslove razdelimo po pomembnosti, in sicer tako, da uporabimo različne velikosti. Na ta način
dosežemo dinamičnost (2).
Podnaslovi so postavljeni med glavnim naslovom in besedilom. Možnosti postavitve le-teh je
veliko. Umestimo jih lahko med besedilo ali ob stolpce. Tako kot naslovi morajo, biti tudi
podnaslovi dovolj opazni. To dosežemo s kontrastom, uporabimo večje velikosti ali jih
poudarimo (1).
Odločiti se moramo za poravnavo besedila. Odločamo se med obojestransko poravnavo,
sredinsko, levo poravnane vrstice z neravno desno stranjo in desno poravnane vrstice z neravno
levo stranjo. Leva poravnava z neravno desno stranjo ima med besedami enake razmike.
Tiskovina s takšno poravnavo je na videz odprta in sproščena. Obojestranska poravnava ima
razmike nastavljene tako, da so vrstice enako dolge. Takšna poravnava tiskovine nekoliko
potemni, saj je manj belega prostora. Uporablja se predvsem v časopisih in knjigah. Sredinska
poravnava je težje berljiva, zato jo uporabimo predvsem za naslove, ki so daljši od enega
stolpca. Uporablja se tudi za razna vabila ali uradne najave. Desna poravnava z neravno levo
stranjo je težje berljiva, zato se je poskušamo izogniti. Uporabimo jo le v primeru kratkih
naslovov (1).
Razmik je razdalja med vrsticami besedila, torej med odstavki, tabulatorji in umiki ali razdalja
med dvema besedama (1).
Razmik ima pomembno vlogo pri berljivosti. Če imamo prevelik razmik med črkami, je
besedilo težje berljivo. Cilj je, da dosežemo enakomernost pri razmiku, saj v nasprotnem
6

primeru izgubimo pozornost bralca. Nekoliko bolj proste roke imamo pri določevanju razmika
za naslove (2).

2.3.2 Slikovno gradivo
Pod slikovno gradivo spadajo ilustracije, slike in risbe. Ni nujno, da ima ilustracija pomen,
velikokrat pripomore k zapolnitvi praznine (1).
Načrtovanje rabe slikovnega gradiva, način obdelave in vključitve v celoto so tri pojmi, ki jih
je potrebno upoštevati, če želimo doseči učinkovito publikacijo. Odločitev, kakšno vrsto
slikovnega gradiva bomo uporabili, je odvisno od tematike, proračuna, ciljnega občinstva,
življenjske dobe, nazornosti, zaznane vrednosti in oblikovalskega kriterija. Tudi samo besedilo
lahko štejemo pod slikovno gradivo. Združujemo posamezne črke v določeno obliko in tako
dobimo estetske lastnosti. Pomembno je, da izberemo ustrezno fotografijo, če želimo pritegniti
pozornost bralca. Na to vpliva izostrenost slike, način osvetlitve in zanimiva vsebina (2).
Poleg že naštetih dejavnikov, ki pripomorejo k izboljšanju publikacije, poznamo še nekaj
koristnih nasvetov. Potrudimo se biti dosledni in poskušamo doseči, da je naša tiskovina
povezana. Omejimo število slikovnega gradiva in pazimo, da ne pretiravamo. Moramo biti
kreativni in se ne smemo bati uporabljati različnih velikosti in oblik. Okoli slik oziroma
ilustracij je potrebno pustiti dovolj praznine, da slike niso preveč stlačene. Najboljša izbira
slikovnega gradiva za našo zvrst publikacije je fotografija, saj prikazuje realistično dogajanje
in izzove čustva pri ljudeh (1).
Slikovno gradivo igra pomembno vlogo v naši tiskovini, saj ga zagledamo pred besedilom in
zajame bistvo oziroma tematiko oblikovane publikacije. V primeru, da želimo, da je na strani
slika takoj opazna, jo postavimo zgoraj levo, saj je to mesto, kamor običajno bralec najprej
pogleda. Pri izbiri pravilne fotografije si pomagamo z vprašanji, ali je naša izbira slike
uporabna, saj tako pripomoremo k boljšemu razumevanju. Nato se vprašamo, ali je slika
učinkovita, saj bo le takšna fotografija prepričala kupca, da se odloči za nakup. Sledi vprašanje,
ali je naša izbira slike dovolj emocionalna. S fotografijo poskušamo izzvati kakršnakoli
pozitivna čustva ljudi, saj imajo večji vpliv kot tista, ob katerih ne čutimo ničesar. Izognemo se
uporabi nepovezanih, zamegljenih fotografij, fotografij, ki se ne nanašajo na tematiko in stock
slik, saj redko nosijo pravo sporočilo (8).
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2.4 TIPOGRAFIJA
Kumar M. (2009, str. 26) pravi takole: »Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav, besedil.
Graphein po latinsko pomeni pisati, včrtati, risati in ima ta pomen v vseh sestavljankah, ki se
končujejo z-graf, -grafičen, -grafija (-graphos, -graphia)« (3).
Za tipografijo lahko trdimo, da je umetnost, saj obstaja veliko možnosti, kako oblikovati besede,
torej, kakšne velikosti bodo črke, kakšen bo razmik med črkami, besedami … (9).

2.4.1 Vrsta in izbira pisave
Obstaja več možnosti razdelitve črk v črkovne skupine. Razdelimo jih po zgodovinskih
obdobjih, glede na uporabo v različnih tiskovinah, obliko serifov, obliko črk in njihovih potez.
Martin Solomon, znan na tipografskem področju, je črke razdelil v več skupin, in sicer gotske
črkovne vrste, okrasne črkovne vrste, rokopisne črkovne vrste ter črkovne vrste s tankimi in
podebeljenimi potezami. Kljub različnim možnostim razdelitve črk je najprimernejša delitev
črk po zgodovinskih obdobjih, v katerih so bile skupine črk oblikovane. Poznamo beneške
renesančne črkovne vrste, francoske renesančne, baročne ter klasicistične črkovne vrste (10).
Črkovne vrste so namenjene naslovom in glavnemu besedilu. Običajno so za glavno besedilo
primerne tri črkovne vrste, in sicer renesančne, baročne in klasicistične. Renesančne črkovne
vrste so primerne, kadar želimo čim manj prekinitev med branjem. Izbira črkovnih vrst je
odvisna od vsebine gradiva in namena, kot tudi od teme vsebine in prostora, ki ga imamo na
voljo (2).
Črkovne vrste, ki imajo serife, uporabimo v primeru, kadar imamo besedilo, ki vsebuje majhne
črke, saj le-te pripomorejo k lažjemu prepoznavanju črk, ne vzbujajo preveč pozornosti in imajo
očitne razlike med velikimi in malimi črkami (slika 3). Priljubljena izbira za naslove je
predvsem linearna črkovna vrsta, zlasti v primerih, kadar je za besedilo uporabljena črkovna
vrsta s serifi. Polkrepke in krepke črke uporabimo, kadar imamo podnaslove ali naslove. V
primeru raznih poudarkov uporabimo kurzivne pisave (1).

8

Slika 3: Primerjava črkovne vrste s serifi in linearne črkovne vrste (11)

2.4.2 Berljivost
Obstajajo različna mnenja o tem ali so bolj berljive črkovne vrste s serifi ali linearne črkovne
vrste. Ena od trditev je, da serifi pripomorejo k boljši berljivosti, saj oko lažje sledi. Berljivost
se manjša, kadar so uporabljene verzalke skozi celotno besedilo. Izogibamo se uporabi desne
poravnave. Če se le da, se poslužujemo levega naslonila. Dobro berljiva vrstica je ta, ki vsebuje
od 60 do 65 znakov v vrsti. Na berljivost vpliva prazen prostor, ki ga more biti dovolj med
vrsticami, še posebej med verzalkami (2).

2.4.3 Organizacija vsebine
Pri odločitvi o velikosti črkovne vrste moramo biti pozorni na pravo količino beline. Ne sme
biti preveč praznega prostora, saj se izgubi bistvo, prav tako ni primerna premajhna količina
beline, saj dobimo občutek utesnjenosti. Pomemben element, ko se odločamo o velikosti
črkovne vrste je stolpec. Izogibamo se prevelikim črkam v ozkih stolpcih, saj pride do deljenja
besed in so vizualno moteče (1).
Najprimernejša izbira velikosti glavnega besedila je nekje med 10 in 12 t. e. Večina publikacij
ima besedilo nastavljeno na 10 t. e., saj je 12 na videz preveliko (12).
Paginacija je pomemben faktor pri izdelavi tiskovine, saj bralcu pove, na kateri strani se
nahajamo. Torej pomeni oštevilčenje obeh strani (10).
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Pri tipografiji igra pomembno vlogo prazen prostor med črkami, besedami in vrsticami. V
primeru prevelike bližine črk se odločimo za postopek razpiranja, kar pomeni, da spremenimo
prazen prostor med črkami. Kadar govorimo o praznem prostoru med besedami, mislimo na
stavljenje. Neenakomeren prostor med besedami je prisoten predvsem pri obojestranski
poravnavi, zato je leva poravnava nekoliko bolj priljubljena, saj ima lahko besedilo enakomeren
prostor med besedami. Razmik ima veliko vlogo pri obsežnejših besedilih. Razmike določamo
premišljeno. Drugače velja za naslove, za katere ni točno določenih pravil o razmiku, ampak
stvar občutka. Obstaja možnost negativnega razmika, kar pomeni, da je prostor med vrsticami
manjši od velikosti samih črk (2).
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 PROBLEM
Trgovina z malimi živalmi je izrazila željo, da se izdela publikacija oziroma priročnik, ki bi bil
namenjen tako kupcem kot zaposlenim v prodajalni. Namen je primerno izdelati in oblikovati
priročnik, ki bo primeren za uporabo trgovini z malimi živalmi.
Oddelek marketinga je določil le nekaj zahtev, ki se jih je bilo potrebno držati pri izdelavi, vse
ostalo je bilo prepuščeno oblikovalcu. Med njihovimi zahtevami je bilo, da mora biti format
A4, in sicer pokončno orientiran. Priročnik naj vsebuje velike fotografije živali, ki čim bolj
pritegnejo kupca. Hrana živali naj bo čim nazornejše prikazana, da bo kupec točno vedel,
kakšno hrano bo kupil. Naslovnica mora vsebovati logotip trgovine, za katero je priročnik
namenjen.
Priročnik vsebuje 4 velika poglavja in sicer mačke, psi, teraristika in ptiči. Pomembna so še
podpoglavja, ki se razdelijo na hrano in nasvete. Velik del publikacije predstavljajo fotografije
živali in slike različne hrane.
Potrebna je bila preučitev, katere nasvete iz množice le-teh vključiti v priročnik. Izbrani so bili
glede na pogostost vprašanj na spletu trgovine in na podlagi zastavljenih vprašanj kupcev v
različnih prodajalnah z malimi živalmi.

3.2 OBLIKOVALJSKI CILJI
Pri postavljanju oblikovalskih ciljev je bilo potrebno razmisliti, kdo je ciljna skupina in temu
primerno oblikovati priročnik ter zbrati ustrezne informacije, ki se bodo nahajale v njem.
Razmisliti je bilo treba, kako prenesti informacije z ustrezno uporabo besed in elementov, kje
bo izdelek uporabljen in bran ter temu primerno prilagoditi težo in format priročnika.
Na podlagi tega smo določili tri oblikovalske cilje, ki jim mora priročnik ustrezati. Zadali smo
si prvi cilj, in sicer, da publikacija ni pretežka, tako, da uporabnik nima problema z nošenjem
fizičnega izdelka. To bi dosegli z omejitvijo števila strani publikacije in s pravilno izbiro
gramature papirja. Potrebno bo poiskati ustrezen papir, saj bi pretanke strani in posledično
prelahka publikacija utegnila izgledati siromašno.
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Drugi cilj, ki smo si ga zadali, je privlačni izgled izdelka, da uporabnika takoj pritegne k branju
in ogledu. Glede na to, da je izdelek namenjen živalim oziroma ljubiteljem le-teh, mora biti
izdelek prijeten na oko in izražati pozitivno razpoloženje. Prenatrpanost z vsebino ne pride v
poštev, uporabiti je potrebno privlačne, vabljive fotografije, tople in nežne barve, ki vzbujajo
pozitivna čustva.
Kot tretji cilj je primerno predstaviti izdelke in izbrati informacije, ki so koristne za uporabnika.
Namen priročnika je pomoč vsem ljubiteljem živali, zato bi zajemal vse, kar je bistvenega
pomena za domače živali, vključno s problemi, s katerimi se vsak dan srečujejo lastniki malih
živali.

3.3 IDEJNA ZASNOVA
Vsakega potrošnika pritegnejo velike fotografije, šele nato opazijo besedilo. Če je le-tega
preveč, jih odvrne od branja. Zato je bila ideja osredotočiti se na opazne fotografije živali.
Priročnik smo si zamislili tako, da se razdeli na 4 velika poglavja (4 področja živali) in v sklopu
vsakega področja, so opisani še hrana in nasveti oziroma v nekaterih primerih samo hrana.
Uporabniki so velikokrat razočarani in zmedeni, če ne vedo, kje se nahajajo. Informacije je
potrebno razporediti hierarhično, kar lahko storimo z raznimi poudarki oziroma barvami. Zato
smo si zamislili, da ima vsaka skupina živali svojo barvo (slika 4).
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Slika 4: Idejna zasnova priročnika (vir: lasten)

3.4 RAZISKAVA O TEMI
Pomemben korak je raziskava o temi. Potrebno je bilo dobro preučiti mačjo in pasjo hrano, ki
jo prodajajo v trgovini. Hrana se deli na mokro in suho hrano. Na voljo jih je več vrst, zato se
je bilo potrebno odločiti, katere izdelke vključiti v priročnik. Povprašali smo prodajalce v
različnih poslovalnicah trgovine, katere izdelke največ prodajajo in katera hrana je
najkvalitetnejša. Sledila so še vprašanja kupcem, ki so potrdili izbiro zaposlenih. Proizvajalce
hrane oziroma poznavalce, smo prosili za pomoč, pri opisu vsakega izdelka. Naslednji korak je
bil preučiti, katere nasvete vključiti v publikacijo. Na spletu se nahaja velika količina le-teh,
zato je bilo potrebno vse prebrati in iz množice izluščiti najboljše. Pomagali smo si z vprašanji,
ki so bila na spletu največkrat zastavljena in s pomočjo kupcev v prodajalnah.
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3.5 POSTOPEK DELA
Ko smo natančno raziskali o hrani in nasvetih, smo se lotili fotografiranja mačje in pasje hrane.
Želeli smo, da je hrana predstavljena čim bolj nazorno, tako da kupec točno ve, kakšno hrano
bo kupil. Vsakemu izdelku so bile namenjene tri fotografije oziroma dve, odvisno od vrste
izdelka, in sicer zunanji izgled in notranjost le-tega. Sledil je oblikovni del priročnika. Naročeno
je bilo, da mora biti format A4, zato s tem ni bilo težav. Format je ustrezen, saj je primeren za
velike fotografije in količino besedila. Prvi korak je bila izbira štirih pomembnih barv – ena
barva za eno žival in izbira tipografije. Nato je bilo potrebno izbrati fotografije živali, ki bi
pritegnile poglede in zanimanje strank. Delo je potekalo v programu Adobe InDesign. Potreben
je bil razmislek, na koliko strani omejiti publikacijo, da bo primerna strankam. Omejili smo jo
na maksimalno 60 strani, tako da ni pretežka za nošenje. Določili smo mrežo, ki jo je po potrebi
mogoče prilagajati. Priročnik smo razdelili na štiri velika poglavja, in sicer mačke, psi,
teraristika in ptiči, ki so jim sledila še podpoglavja; prehrana in nasveti. Ko smo bili z izdelkom
zadovoljni, smo ga pripravili v primerno obliko za tisk in ga natisnili.

3.6 IZBIRA BARV
Izbira barv igra pomembno vlogo pri oblikovanju izdelka, saj barva ustvarja prvi vtis. S pravilno
uporabo barv priročnika pri uporabniku dosežemo pozornost in vzbudimo prijetna in pozitivna
čustva. Poskušali smo se omejiti na število barv, da ne bi prišlo do zmede s strani bralca. Tako
smo določili štiri glavne barve, ki se pojavljajo v priročniku in se nanašajo na vsako žival. Lete vplivajo na razpoloženje, zato smo se poslužili uporabe toplih in nežnih barv, ki ponazarjajo
toplino, so privlačne in po mojem mnenju primerne za to vrstno tematiko publikacije. Pri izbiri
barv igra pomembno vlogo tudi barvni spomin.
Uporabili smo barve, ki asociirajo na nekaj znanega in nam najlažje ostanejo v spominu. Zatorej
so štiri glavne barve, ki smo jih porabili v priročniku zelena, ki asociira na travo in je namenjena
mačkam, modra na nebo, določena psom, oranžna na barvo kožo, predvidena za teratistiko in
rdeče-rjava barva na streho oziroma zemljo, določena za ptiče. Uporabljena tipografija je v
temnejših tonih, in sicer črna barva je namenjena daljšemu besedilu, siva in bela barva sta
namenjeni naslovom in podnaslovom (slika 5).
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Slika 5: Uporabljene barve (vir: lasten)

Nekaterim stranem v priročniku, barve niso najbolj ustrezale, zato smo jih morali prilagoditi,
da so se z določeno stranjo ujemale. Na svetlejših podlagah smo nekaterim naslovom dodali
temnejši odtenek, da so prišli do izraza.
Prilagoditev je bila želena na nekaterih straneh, ki vsebujejo fotografije. Dodali smo nekatere
barve in sicer naslovom, tako, da se bolje ujemajo s fotografijami in so nekoliko bolj vabljive
(slika 6).
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Slika 6: Dodatne barve (vir: lasten)

3.7 TIPOGRAFSKA SREDSTVA
Tipografija je pomemben element pri oblikovanju priročnika in poudarja sporočilo, ki bi ga radi
prenesli na ciljno skupino. Sporoča nam različne informacije, ki so pomembne za bralca, in
sicer za katero žival gre, kateri so izdelki, ki se v trgovini prodajajo, sestavine in lastnosti
izdelka ter nasveti, zato je pomembno, da smo izbrali črkovne vrste, ki so čitljive. Paziti smo
morali na ustrezno hierarhijo, tako da uporabnik loči, katera so glavna poglavja, katero
podpoglavja … To dosežemo z večjo velikostjo črkovne vrste in različnimi tipografskimi
elementi. Publikacija je sestavljena iz glavnih naslovov, ki smo jih vsakič postavili na točno
določeno mesto, velikih in manjših podnaslovov ter iz tekočega besedila.
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Za glavne naslove smo izbrali črkovno vrsto Mayton (slika 7). Izbira je primerna, saj po svoji
drugačnosti izstopa od tekočega besedila. Je igriva in pritegne pogled. Od ostalega besedila se
razlikuje po velikosti in obliki. Namenjena jim je celotna stran, poleg fotografije živali, kar
pripomore k razumevanju hierarhije.
Podnaslovom smo namenili črkovno vrsto Franklin Gothic Demi Regular (slika 8). Za to vrsto
smo se odločili, ker ima jasne oblike, brez serifov in je lahko berljiva. Od tekočega besedila se
razlikuje po velikosti in barvi. Za manjše podnaslove smo uporabili kurzivno in medium
različico, da pridejo do izraza poleg večjih podnaslovov.
Za tekoče besedilo smo uporabili črkovno vrsto Garamond regular (slika 9). Črkovna vrsta je
enostavna in se lepo poda k nekoliko bolj razgibanim glavnim naslovom. Uporabili smo
velikost 12 t. e., ki je primerna glede na format, ki ga imamo.
Za številke smo se odločili izbrati povsem drugo črkovno vrsto, kot je tekoče besedilo, in sicer
Stencil Std bold (slika 10), ki se s svojo drugačnostjo lepo poda k preprostejši črkovni vrsti
Garamond. Majhen del priročnika so tudi vsebinski dodatki, za katere smo namenili črkovno
vrsto Segoe Script Regular (slika 11). Ta je uporabljena samo na določenih elementih (lističih)
in zato je izgled ročno pisane pisave ustrezen.

Slika 7: Nabor črkovnih znakov črkovne vrste Mayton
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Slika 8: Nabor črkovnih znakov črkovne vrste Franklin Gothic Demi Regular

Slika 9: Nabor črkovnih znakov črkovne vrste Garamond Regular

Slika 10: Nabor številk črkovne vrste Stencil Std Bold

Slika 11: Nabor črkovnih znakov črkovne vrste Segoe Script Regular
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

Po končanem oblikovanju priročnika, smo naredili poskusni tisk, da bi videli, ali smo z
rezultatom zadovoljni.

4.1 NASLOVNICA
Naslovnica, ki smo jo naredili v prvem poskusu, je vsebovala veliko fotografijo domačih
ljubljenčkov; psa in mačko, pri kateri je bila jasna tematika izdelka. Na prvo stran smo postavili
logotip trgovine z malimi živalmi. Ko smo imeli fizičen izdelek v roki, smo opazili, da takšna
naslovnica ne pritegne dovolj pozornosti in je preveč pusta.
Po videni zmoti smo se lotili izdelave nove prve strani. To smo zapolnili z živo fotografijo
lastnice in psa. Logotip na naslovnici ni pršel do izraza, zato smo ga povečali in postavili na
vrh naslovnice (slika 12).

Slika 12: Naslovnica (vir: lasten)
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4.2 IZBIRA ČRKOVNIH VRST
Ko smo imeli izdelek v roki, smo opazili, da je tekoče besedilo preveliko in nekoliko moteče
za branje. Prav tako je bila prevelika paginacija, ki je prevzela preveč pozornosti. Glavni naslovi
so bili preblagih barv in poleg velikih fotografij niso izstopali.
Tekoče besedilo smo zmanjšali iz velikosti 14 t. e. na velikost 12 t. e, paginacijo iz 24 t. e. na
14 t. e. Glavne naslove smo potemnili za nekaj odtenkov oziroma jih obarvali z bolj živimi
barvami, nekaterim fotografijam pa nekoliko zmanjšali prosojnost. Z izdelkom smo bili bolj
zadovoljni, saj je bilo besedilo bolj berljivo, tudi naslovi so postali privlačnejši in opaznejši
(slika 13).

Slika 13: Primer tipografije v priročniku (vir: lasten)
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4.3 IZBIRA FOTOGRAFIJ
Fotografije predstavljajo velik del priročnika, za katere smo želeli, da so tako prepričljive, da
bi uporabnik izdelek želel kupiti takoj, ko bi jih zagledal. Sami smo se preizkusili v
fotografiranju živali, ki so nam jih prijazni zaposleni v trgovini posodili, vendar zaradi
pomanjkanja znanja o fotografiji in primernega prostora, slike niso bile uspešne.
Posvetovali smo se z oddelkom marketinga in se odločili, da nam posodijo lastne fotografije,
ki jih uporabljajo za kataloge, razne oglase, spletne objave … Izbrali smo fotografije, ki se
nanašajo na določeno tematiko oziroma nasvet (slika 14) in takšne, ki so v nas vzbudila čustva
(slika 15).

Slika 14: Fotografija, ki se nanaša na mačjo hrano (vir: Trgovina Mr.Pet)

Slika 15: Fotografija mačke v priročniku (vir: Trgovina Mr.Pet)
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Trgovina z malimi živalmi ni imela dovolj lastnih fotografij hrane za pse in mačke, zato smo
se odločili, da jih posnamemo sami. Na začetku smo imeli le dve vrste fotografij, in sicer samo
embalažo in odprt izdelek. Zaposleni in kupci so izrazili željo, da bi bila hrana prikazana
nazornejše, zato je sledilo fotografiranje izdelkov prikazanih na posodici izven embalaže.
Veliko svetovalcev v trgovini je vprašanih, kako točno izgleda hrana za pse oziroma mačke,
zato je ta priročnik odgovor na takšna vprašanja (slika 16).

Slika 16: Primer fotografije mačje hrane (vir: lasten)

Fotografije živali so bile uporabljene iz zbirke, ki jih ima trgovina na voljo in so nam bile brez
težav na razpolago.

4.4 KONČNI IZDELEK
Za tisk smo uporabili digitalno tehnologijo, kajti ofsetni tisk ni primeren, saj je digitalni tisk
cenovno ugodnejši. Premislili smo o vrsti papirja in se odločili za gramaturo 160 g/m² in za
rahlo večjo gramaturo za prvo in zadnjo stran. Z rezultatom nismo bili zadovoljni, saj je bil
priročnik s takšno gramaturo pretežak in bi bil uporabniku v breme. Paziti je potrebno tudi na
proračun, saj bi bila cena velikega števila priročnikov s takšnim papirjem, previsoka.
Tisk smo ponovili s popravki. Glede na število fotografij, ki jih vsebuje priročnik, gramatura
ne bi smela biti veliko manjša, sicer bi se videlo skozi liste. Tako smo se odločili za gramaturo
papirja 130 g/m² in tiskali na premazni mat papir, ki je potreben za kakovostno izvedbo
fotografij. Prvo in zadnjo stran smo natisnili enake debeline kot ostale strani, odločili smo se le
za plastifikacijo. Rezultat je bil veliko primernejši od poskusnega tiska (slike 17–20).
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Slika 17: Glavna poglavja (vir: lasten)

Slika 18: Podpoglavja v priročniku (vir: lasten)
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Slika 19: Predstavitev hrane (vir: lasten)

Slika 20: Predstavitev nasvetov (vir: lasten)

Sledila je izbira o vezavi izdelka. Zaradi lepšega izgleda je bila želja, da se priročnik veže
oziroma šiva, kot na primer knjiga. Za tisk enega izdelka ne bi bilo problema, ker pa bo naklada
večja, je bilo treba razmišljati bolj racionalno. Odločitev je bila, da je priročnik šivan z žico
(slika 21).
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Slika 21: Končni izdelek (vir: lasten)
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ZAKLJUČEK

Skozi proces izdelave publikacije priročnik smo spoznali, da je to dolgotrajen in zahteven
proces, v katerega je potrebno vložiti veliko truda in volje ter, oblikovati z veseljem. To je
proces, ki zahteva veliko časa. Potrebna je ideja in razmislek, čemu je ta priročnik namenjen in
katere so ciljne skupine.
Izziv je bilo oblikovati priročnik, ki bo v pomoč tako kupcem kot tudi zaposlenim.
Najzahtevnejši del oblikovanja te vrste publikacije je bilo najti pravo mejo med vizualnim
izgledom in uporabnostjo. Želeli smo, da je izdelek topel in uporabniku prijazen. Na začetku
oblikovanja smo si postavili tri cilje, ki smo jih imeli v postopku izdelave ves čas v mislih. Prvi
cilj je bil, da je priročnik dovolj lahek, tako da uporabnik nima problemov z nošenjem in
branjem. To smo dosegli s pravilno izbiro papirja in omejitvijo števila strani. Drugi cilj je bil
privlačni izgled izdelka, kar nam je uspelo s privlačnimi fotografijami in toplimi, pastelnimi
barvami. Naš zadnji cilj, ki smo si ga zastavili je bilo primerno predstaviti izdelke in izbrati
informacije, ki so koristne za uporabnika. Tudi tega cilja smo se skozi proces držali. Hrano smo
podrobno prikazali z več fotografijami in od odličnih poznavalcev pasje in mačje hrane zbrali
vse pomembne informacije. Pri oblikovanju priročnika nismo imeli težav z naročnikom, saj
smo imeli le nekaj preprostih zahtev, ostalo je bilo prepuščeno nam. Omejitev je bila pri izbiri
formata in njegovi orientiranosti. Težave smo imeli le pri končnem procesu, ko je bilo potrebno
izdelek tiskati, predvsem s pravilno izbiro papirja.
Skozi celoten postopek oblikovanja priročnika smo se veliko naučili, od ideje, fotografiranja
izdelkov, uporabe barv, pravilne izbire tipografije, slik in vse do tiska. S končnim izdelkom
smo zadovoljni in menimo, da je priročnik uspešno narejen.
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PRILOGA

7.1 Priročnik
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