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IZVLEČEK
Nosečnost ima velik pomen za ohranjanje človeške rase in je pogojena z biološko danostjo,
zaradi česar se ženske v prvi vrsti opredeljuje kot matere. Čeprav bi morala biti nosečnost
osebna odločitev, ima nanjo še vedno zelo velik vpliv tako ožja kot tudi širša družba.
Glavni krivec za največjo spremembo pri dojemanju nosečnosti je velika umrljivost otrok v
preteklosti, saj je to ženske pripeljalo do tega, da svojo nosečnost skrbno načrtujejo, še preden
sploh postanejo noseče, in s tem preprečijo ali pa se le seznanijo z možnostjo bolezni in napak
pri zarodku. Da bi jim delo načrtovanja kar najbolje olajšali, so trgovci na svojih policah
postregli z nosečniškimi planerji oziroma dnevniki, ki so bili na začetku namenjeni le za
zapisovanje pregledov, zdaj pa so se razvili do te mere, da ponujajo tudi veliko koristnih
informacij, praznega prostora za zapisovanje vsakdanjih stvari in dogodkov ter prostore za
risanje in fotografije.
Teoretični del vključuje družbeno dojemanje nosečnosti, kako so se z nosečnostjo spopadali
nekoč in kako se danes ter s kakšnimi problemi se partnerji spopadajo med pripravo na
starševstvo in ko dejansko to postanejo. Pregledali smo kakšne nosečniške planerje nam ponuja
slovenski trg, kjer jih najdemo le peščico, in kakšne nam ponuja tuj trg, kjer jih obstaja že kar
lepo število. Dotaknili smo se tudi različnih nosečniških aplikacij in pregledali, kaj nam
ponujajo in kako se razlikujejo od klasičnega nosečniškega planerja. Ker je nosečniški planer
izdelan kot knjiga, smo pregledali tudi grafično oblikovanje knjige, kot so prelom, pisava in
fotografije ter shranjevanje datotek za tisk.
V praktičnem delu smo naredili analizo opravljene ankete in se po vseh potrebnih raziskavah
lotili oblikovanja našega planerja.
Čeprav se tehnologija razvija res hitro, pa na področju nosečnosti še vedno ne ponuja dovolj
izpopolnjene aplikacije, ki bi bila veliko boljša kot klasični nosečniški planer. Zato se
oblikovalci trudijo izdelovati čimbolj unikatne nosečniške planerje, ki bodo za ugodno ceno
ponujali še mnogo več, kot si nosečnice želijo.
Ključne besede: nosečnost, načrtovanje, aplikacije, dnevniki, oblikovanje.
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ABSTRACT
Pregnancy has large meaning for preserving human race. It is conditioned by biological
endowment, for which women are primarily defined as mothers. Although pregnancy should
be a personal choice, both narrower and wider society still have a huge impact on it.
The main culprit for the biggest change in the perception of pregnancy was high child mortality
in the past, which led women to carefully plan their pregnancy, before they even become
pregnant, and so they prevent or only become acquainted with the possibility of a disease and
defects in the fetus. To ease the work of planning, the merchants put pregnancy planners and
diaries on their shelves. The latter were originally intended only for writing dates of
examinations, but now they developed so much, that they offer a lot of useful information,
including empty space to record everyday events, as well as places for drawing and
photography.
The theoretical part of diploma thesis includes the social perception of pregnancy, how the
partners coped with pregnancy in the past and how they cope with today, what problems the
partners face while preparing for parenthood and when they actually become parents. We
examined what kind of pregnancy planners are offered on the Slovenian market, where we
found only a handful of them, and what kind of planners are offered on a foreign markets, where
there is a great number of them already. We also reviewed various pregnancy applications, what
they offer and how they differ from the classic pregnancy planners. Due to the fact that
pregnancy planner is in form of a book, we also examined graphic design for books, such as
text, fonts, photographs and how to save files for printing.
In practical part, we have done an analysis of the completed survey and after the necessary
research, we started designing our planner.
Although the technology is developing really fast, in the field of pregnancy, it still does not
offer enough advanced applications, which would have been much better than the classic
pregnancy planners. Therefore, designers strive to produce the most unique pregnancy planners,
which would, at an affordable price, offer much more than pregnant women desire.

Keywords: pregnancy, planning, applications, journals, design.
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1 UVOD
Sprejemanje in dojemanje nosečnosti se je v času našega obstoja zelo spremenilo. V času
mladosti naših babic in dedkov so nosečnice delale, dokler niso rodile, rojevale so, dokler jim
je telo dopustilo, pa čeprav je to pomenilo, da imajo veliko število otrok. Dandanes pa ženske
načrtujemo svoje nosečnosti že veliko časa pred spočetjem otroka in imamo v povprečju dva
otroka v vsaki družini. Svetovni trend je tako postal načrtovanje nosečnosti s pomočjo
nosečniških planerjev in podobnih aplikacij.
Z diplomsko nalogo smo preučili, kaj je botrovalo začetku načrtovanja nosečnosti, tako da smo
pregledali, kaj je vplivalo na nosečnost nekoč in kaj je pomembno pri nosečnicah danes.
S pregledom našega in tujega trga smo si ustvarili idejo, kaj vse nosečniški planerji vsebujejo,
kar pa smo podkrepili še z opravljeno anketo, kaj vse si nosečnice želijo.
Problem, ki smo ga zasledili s planerji na slovenskem trgu, je takšen, da en planer ne vsebuje
vsega, kar si ženske želijo ali pa kar potrebujejo, da si čim bolj olajšajo pripravo na prihod
novega družinskega člana, temveč ima vsak planer nekaj drugega. Prav tako pa so nosečniški
planerji na našem trgu kar dragi glede na ponujene informacije. Zato smo si zastavili cilj, da
ugotovimo, kaj nam ponujajo različni planerji in kaj jim manjka, nato pa ustrezno oblikujemo
naš planer in ga nadgradimo ter tako ponudimo nosečnicam vse stvari na enem mestu v prisrčno
zapakiranem nosečniškem planerju primerne velikosti in po ugodni ceni.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 NOSEČNOST
Že od začetka našega obstoja se nosečnost in materinstvo povezujeta z žensko. Poleg tega, da
je to pogojeno z biološko danostjo, je tukaj bistvena spolna identiteta. Ženskost je najbolj
definirana z materinstvom in vlogo ženske v družini. [1]
Ker nosečnosti in materinstvu pripisujemo vedno večji pomen, je ženska pod ogromnim
pritiskom, da bi bila kot mati popolna, in zato stremi k popolni nosečnosti in posledično k
popolnemu in zdravemu otroku. Nosečnice tako prebirajo ogromno knjig o vseh vidikih poroda
in vzgoje, da bi rodile in vzgojile samozavestno in čustveno uravnovešeno, visoko inteligentno
človeško bitje. Sheila Kitzinger (1994, str. 4) pravi: »Že veliko prej, kot sploh pride do spočetja,
lahko ženska začne iskati pomoč strokovnjakov, (...) da bi rodila popolnega otroka. (...) Lahko
se odloči, da bo začela s posebno 'nego pred spočetjem', si da preiskati lase, da ugotovi, ali je v
njenem telesu kaj strupenih snovi, in s partnerjem uvede posebno prehrano, da bi napravila
super otroka; neha piti vino, neha jemati tablete proti bolečinam in druga zdravila, ki bi lahko
škodila, ter poskuša svoje življenje popolnoma prečistiti.« [2]
2.1.1 NEKOČ
Virov in podatkov o dogajanju med nosečnostjo nekoč žal ni. Skrb za nosečnice, zaradi
pomanjkanja informacij, aparatov in tehnologije vsekakor ni bila enaka, kakršno poznamo
danes, kar pa ne pomeni, da je ni bilo. [3]
Zaradi primanjkovanja denarja so zdravniško pomoč poiskali le v izjemno težkih primerih
zaradi nesreč ali porodnih zapletov v življenjski nevarnosti. Prav tako so moške v takih primerih
odpeljali v bolnišnico, medtem ko so ženske na zdravniško pomoč čakale doma. Takrat je bila
umrljivost žensk mnogo večja ravno zaradi nestrokovne pomoči. Tudi smrtnost otrok je bila
večja zaradi skromnih virov za preživetje, nepravilne nege in splošno prevelikega števila otrok,
kar je bil povod v začetek zavestnega načrtovanja rojstev. [3]
Na začetku so vedeli le, da spolni odnosi služijo spočetju otrok. Tako so morali biti pripravljeni
sprejeti toliko otrok, kolikor jih je prišlo na svet med porodom. Da so se ženske izognile
prevelikim številom rojstev, so se zatekle k različnim načinom, ki so se prepletali in
dopolnjevali: načrtovanje rojstev s splavi, pošiljanje otrok na služenje, zgodnje odhajanje otrok
od doma in pomoč starejših otrok. Vendar pa so ženske uravnavale število rojstev v glavnem s
splavi. Tako je to postala nova oblika načrtovanja rojstev. [3]
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2.1.2 DANES
Z razvojem medicine se je življenje nosečnic dandanes močno spremenilo od življenja nekoč.
Danes imamo vse v izobilju, zdravstveni kader je bolj izobražen in je močno napredoval, tako
da je skrb za nosečnice prisotna tako doma kot v zdravstvenih ustanovah. [4]
Par se odloči za otroka zavestno, takrat ko sta pripravljena, in večina parov ničesar ne prepusti
naključju. Pa vendar se nekateri pari lahko trudijo tudi veliko let, preden zanosijo in postanejo
starši. Na možnost zanositve ima velik vpliv tudi zunanje okolje, ki je v današnjih časih veliko
bolj polno stresnih situacij in dogodkov, kot je bilo včasih. [4]
Da se izognemo čimveč zdravstvenim težavam, ki bi lahko škodovale našemu otroku,
načrtujemo nosečnost že veliko prej, kot se zgodi spočetje. Ženska lahko svoje telo pripravi na
nosečnost z različnimi vitaminskimi dodatki, spremeni prehrano in redno telovadi. Prav tako
naj bi ženska pred nosečnostjo obiskala zobozdravnika, ginekologa, internista in
otorinolaringologa ter opravila teste prisotnosti skritih okužb, ki se lahko pojavijo in imajo
sposobnost, da poškodujejo plod. Tudi v času nosečnosti imamo ogromno dodatnih preiskav za
preverjanje razvoja ploda, njegovega zdravja in bolezni, za katere je dovzeten. [4]
2.1.3 STARŠEVSTVO
Ko pari ugotovijo, da bodo postali starši, si ne morejo predstavljati, kakšen izziv jih čaka celo
življenje. Že to, da bi za otroka naredili vse in si zanj želimo le najboljše, je velik korak za
dobro opravljanje vloge starša. [5]
Znano je, da so starejši starši čustveno bolje pripravljeni in odpornejši kot mlajši, pa vendar
dojenček od nas zahteva tudi veliko neprespanih noči in energije. Seveda starost ni nikakršen
mejnik, zaradi katerega bi se morali odločati, če smo primerni za starše ali ne. Pomembno je le,
da otroku nudimo vso ljubezen in podporo, ki ju potrebuje. In čeprav večina ljudi upošteva vse
pridobljene napotke, pa se resnično ne moremo pripraviti na spremembo našega življenja, ki se
zgodi tisti trenutek, ko zagledamo svojega otroka. [5]
Tako je lahko privajanje na prihod novega družinskega člana včasih težje, kot si predstavljamo.
Ko imamo pri sebi novorojenčka, se zavemo, da je njegovo življenje povsem odvisno od nas,
saj ga mi previjamo, hranimo, kopamo, skrbimo zanj, prepoznamo njegove težave in ga imamo
radi. Skrbeti za novorojenčka je izjemno naporno, tako duševno kot telesno.
Večina žensk se na začetku ne more otresti misli, da zmorejo vse same, kar je za njih velik stres,
medtem ko se očka počuti nekoristnega. Zatorej je potrebno v času privajanja na starševstvo
vključiti tudi očeta, saj lahko zelo pripomore k skrbi za otroka in pri hišnih opravilih. [6]
3

2.2 NOSEČNIŠKI PLANER
Mnoge ženske že pred zanositvijo načrtujejo svojo nosečnost oziroma pregledujejo, kdaj imajo
plodne in ne plodne dni ter menstrualni ciklus. Druge se odločijo načrtovati šele, ko izvejo, da
so noseče. [7]
Čeprav pred dobo nosečniških planerjev ženske zdravju svojega nerojenega otroka in
nosečnosti niso posvečale pretirane pozornosti, se je z razvojem načrtovanja nosečnosti
povečala možnost, da ženske rodijo zdravega otroka, mu omogočijo optimalni razvoj znotraj
maternice in si tako zagotovijo zdravo nosečnost. [7]
Načrtovanje in potek nosečnosti vključuje pogovore s partnerjem in tudi z osebnim zdravnikom,
ginekologom in različnimi svetovalci, kateri nam podajo različne informacije o uživanju
pravilne prehrane in dodatnih vitaminov, različne vaje, s katerimi si okrepimo telo in mišice, ki
nam bodo pomagale pri lažjem porodu, ter seveda o nevarnosti različnih živil in alkohola. [7]
Nekatere ženske imajo lahko kljub nosečnosti krvavitve ali pa se zaradi nerednih menstrualnih
ciklov nosečnosti ne zavedajo; to izvedo šele takrat, ko se pokažejo prvi simptomi. V tem času
pa lahko ženska že škodi svojemu plodu z nepravilnimi obroki, alkoholom in cigaretam. Tako
se ženske, ki vnaprej načrtujejo nosečnost, pripravijo na to z jemanjem dodatnih vitaminov in
sprejemajo pravočasne ukrepe, s katerimi se izognejo škodljivim dejavnikom. [7]
2.2.1 ZGODOVINA NOSEČNIŠKEGA PLANERJA
Splošno načrtovanje družine se je začelo že v 90. letih prejšnjega stoletja. Takrat so počasi
začeli povezovati načrtovanje nosečnosti in zdravstveno stanje otroka in nosečnice. Ugotovili
so, da se z načrtovanjem nosečnosti bistveno zmanjša možnost različnih zapletov pri razvoju
otroka. Da bi to tematiko približali čimveč bodočim mamicam, se je začel razvijati nosečniški
planer, v katerega so hoteli vključiti vse pomembnejše informacije o razvoju ploda. Tako se je
prvi nosečniški planer z naslovom »What to expect – pregnancy planner« (Slika 1) pojavil v
Združenih državah Amerike šele leta 2002. Vanj smo lahko zapisali, kdaj smo prvič začutili
premikanje otroka, preglede pri zdravnikih, spreminjanje teže, tečaje za bodoče starše in
najpomembneje, kdaj bomo rodili. Vseboval je 42 tednov in je bila nekakšna manjša različica
koledarja, razdeljenega po tednih. [8]
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Slika 1: Prvi nosečniški planer na tujem trgu [8]

V Sloveniji se je prvi nosečniški planer »Mama« (Slika 2) pojavil leta 2006. Vseboval je
različne kvize in informacije o prehrani ter razvoju ploda v določenih tednih oziroma mesecih
nosečnosti. Za dodatno popestritev smo zraven prejeli tudi nalepke, s katerimi smo povzeli na
primer prvo brcanje itd. Oblikovno je bil zelo preprost: vsak list je vseboval en teden z dnevi
in prostorom za zapis dodatnih informacij.

Slika 2: Prvi nosečniški planer na slovenskem trgu [9]

Nosečniški planer »Mama« je na slovenskem trgu dolgo kraljeval sam, nato pa sta se konec leta
2015 pojavila dva nova planerja, rahlo spremenjena in dodelana glede na želje potrošnic.
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2.2.2 POMEMBNOST NOSEČNIŠKEGA PLANERJA
Zbiranje svojih misli in zapisovanje le-teh na list papirja je lahko zelo osvobajajoče. Še posebej,
če se to dogaja med nosečnostjo.
Le redko doživimo kaj takega, kar je bolj čarobno kot ustvarjanje novega živega bitja v svojem
telesu, in pri tem opazujemo njegovo rast. Življenje nosečnice je zelo razburljivo, intimno in
polno različnih konfliktov, s katerimi se spopada sama, saj po nosečnosti ni nič več enako. [10]
Ne samo, da s pisanjem nosečniškega planerja spremljamo vse preglede in ultrazvoke, se
izobražujemo o razvoju našega ploda in o pomembnosti prehrane skozi nosečnost, temveč tudi
beležimo trajen spomin, kot je odgovarjanje na vprašanja o počutju, zapisovanje teže in obsega
trebuščka, ohranjanje pomembnih fotografij, priprava na porod in odhod v porodnišnico … S
pomočjo planerja se lahko nosečnica sooči z vsemi strahovi in zapletenimi vprašanji, ki je si
pojavljajo v glavi, katere kasneje zaupa ginekologinji ali pa jih razreši sama.
Prav tako lahko nosečniški planer pomaga tudi v drugi nosečnosti, saj lahko tako pogledamo,
kaj nas čaka in se že vnaprej pripravimo. Res je, da nobena nosečnost ni enaka: tako lahko
primerjamo prvo, drugo in tretjo nosečnost. Vse skupaj pa nam ostane za vedno in lahko to
predamo tudi svojemu otroku, kar mu bo služilo za spomin ali pa za pomoč pri kasnejši
nosečnosti. [10]
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2.3 NOSEČNIŠKI PLANERJI NA NAŠEM TRGU
Zadnja leta narašča priljubljenost nosečniških planerjev tudi pri nas. Tako vsako leto izdajo
kakšen nov planer. Pravi »boom« nosečniških planerjev se je zgodil ravno v letu 2016.
2.3.1 NOSEČNIŠKI PLANER MAMA
Čisto prvi nosečniški planer, ki je izšel pri nas leta 2006, je seveda »Nosečniški planer MAMA«
(Slika 3). Da bi bil planer kar najbolj po meri nosečnic, so zraven dodali tudi nalepke. Ta planer
vsebuje prostor, kamor vpisujemo podatke porodnišnice in ginekologa, seznam stvari za v
porodnišnico, prostor za beleženje najljubših imen, prostor, kjer beležimo pridobivanje
kilogramov, velikosti prsi, pasu, bokov, torej na splošno rast trebuščka. Predstavljena sta tudi
rast in razvoj otroka od spočetja do rojstva. Svoje obveznosti lahko vpisujemo 'ročno' ali pa
uporabimo priložene nalepke. Vsebuje tudi nasvete, smešnice in kvize, v katerih lahko
testiramo svoje znanje, ter odgovarja na pogosta vprašanja o nosečnosti.
Velikost planerja je A5, torej je primeren za vsako torbico. Oblikovna podoba planerja je dokaj
preprosta. Na naslovnici se z rožastimi vzorci mešajo bela, oranžna, roza in zelena barva; v
notranjosti nas spremlja le roza barva; spreminja se njena moč oziroma odtenek.
Planer združuje 2 različni vrsti pisave, ki se med sabo dopolnjujeta. Z linearno pisavo je
popisana celotna notranjost nosečniškega planerja, drugo rokopisno pisavo pa najdemo na
naslovnici.

Slika 3: Nosečniški planer Mama [9]
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2.3.2 NOSEČNIŠKI DNEVNIK
Naslednji nosečniški dnevnik, ki je prišel na naš trg leta 2013, je popolnoma ročno izdelan
album ali scrapbook, kjer se prepletajo različne barve in vzorci papirjev (Slika 4). Tako je vsak
dnevnik popolnoma unikaten. Tudi ta nosečniški dnevnik vsebuje osnovne informacije o poteku
nosečnosti. Za razliko od nosečniškega planerja »MAMA« ima ta dnevnik ogromno prostora
za fotografije, s katerimi ohranimo lep spomin na potek nosečnosti. [11]
Ročno izdelan nosečniški planer dobimo v velikosti A5. Barvno je zelo razgiban, saj je vsaka
stran obarvana drugače in se strani oblikovno ne ponavljajo. Vmes so zloženi tudi črtasti listi,
na katere zapisujemo svoje misli. Vmes so zastavljene tudi dodatne besede, s katerimi si
pomagamo pri zapisovanju vseh podrobnosti. Pisava, ki se pojavlja v celotnem dnevniku, je
akcidenčna. [11]

Slika 4: Nosečniški dnevnik [11]

2.3.3 KULSKA NOSEČKA PIŠE SVOJ NOSEČNIŠKI DNEVNIK
Dve leti kasneje, v sredini leta 2015, je prišel že kar lepo oblikovan nosečniški dnevnik z
naslovom »Kulska nosečka piše svoj nosečniški dnevnik« (Slika 5). To je prvi dnevnik, ki ima
strani razporejene po mesečni nosečnosti in ne po tedenski. Vseeno je pri mesecih dovolj
prostora za zapisovanje svojih čustev in doživetij. Prav tako je pri vsakem mesecu na kratko
opisan razvoj ploda. Ta dnevnik ima dodatne strani ali doživljajske trenutke, kjer si zapisujemo
utrinke iz najrazličnejših priložnosti, s katerimi se srečamo v času nosečnosti. Ima tudi proste
strani, kamor shranimo fotografije in zapišemo svoje dogodke, ki pomagajo oblikovati
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nosečniško izkušnjo. Na koncu vsakega trimestra je sestavljen še seznam opravil in nalog, ki
so zaželene, da jih opravimo v določenem delu nosečnosti. [12]
Ta dnevnik je rahlo večji od predhodnih dveh, in sicer je velikosti A4. Dnevnik je oblikovno že
izpopolnjen; na vsaki notranji strani se srečamo z različnimi ilustracijami. Barve se med seboj
razlikujejo, a nežno dopolnjujejo. V tem dnevniku najdemo tako serifne kot linearne pisave,
skupaj z dodatkom rokopisnih.

Slika 5: Kulska nosečka piše svoj nosečniški dnevnik

2.3.4 NOSEČKIN DNEVNIK
Proti koncu leta 2015 je izšel še en »Nosečkin dnevnik« (Slika 6). Tudi ta dnevnik vsebuje
rokovnik, za načrtovanje vseh obveznosti; notri najdemo tudi dnevnik z vprašanji, s katerimi
beležimo pomembne trenutke v nosečnosti. V teku tednov si lahko preberemo tudi koristne
informacije in nasvete o nosečnosti; vmes nas čakajo seznami, ki nam bodo v pomoč pri
pripravah na novega družinskega člana. Različne pesmi in citati o materinstvu dnevnik le še
popestrijo. Kot dodatek je izdelan tudi predalček, v katerega lahko shranimo materinsko
knjižnico, zdravniške izvide in drugo dokumentacijo. [13]
Celotna vsebina je postavljena v zvezek s trdimi platnicami, velikosti A5. Kupimo ga lahko v
3 različnih barvnih in oblikovanih naslovnicah, in sicer pikčasta v koralno rdečih tonih, rožasta
v sivka modri barvi in cik-cak vzorec v mint zeleni barvi. Posebna izdaja pa je oblikovana v
črno-belih črtah. Notranjost je v vseh dnevnikih enaka; prepletata se dve roza barvi in črne
pikice v ozadju. [13]
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V dnevniku zasledimo dve vrsti pisave: za naslove in citate akcidenčno pisavo, za nasvete in
informacije pa linearno pisavo.

Slika 6: Nosečkin dnevnik [13]

2.3.5 ROKOVNIK S STILOM ZA NOSEČKO
Prva polovica leta 2016 nam je prinesla še en nosečniški dnevnik oziroma rokovnik s stilom
(Slika 7). Dnevnik ima razdeljen opis nosečnosti po mesecih, prostor, kamor vpišemo kontaktne
podatke staršev in kako je bilo, ko smo izvedeli za nosečnost, osnovne informacije, kaj vse je
zaželeno opraviti pred porodom, seznam pregledov in prostor za izvide. Rokovnik obsega eno
leto, pri čemer vpisujemo datume sami, od prvega meseca nosečnosti naprej. Na koncu vsakega
meseca je tudi prostor za kakšno dodatno fotografijo. Vendar pa ta rokovnik naredi še korak
naprej, saj vsebuje tudi strani za vpis naše porodne zgodbe in naših občutkov. [14]
Za razliko od ostalih planerjev, je ta planer še manjši in sicer A6 in ima kar 128 strani.
Oblikovalsko je planer zelo preprost, saj poleg črt in rožic ne vsebuje nobene druge ilustracije,
razen na naslovnici, kjer nas pozdravi nosečnica. Naslovnica je obarvana v vijolično barvo,
notranjost pa je v celoti črno-bela. Pojavlja se samo en stil pisave, ki je rokopisna.
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Slika 7: Rokovnik s stilom [14]

2.3.6 NOSEČKA PIŠE SVOJ DNEVNIK
V istem času kot »Rokovnik s stilom za nosečko« je izšel tudi dnevnik »Nosečka piše svoj
dnevnik« (Slika 8). Tako kot v ostalih dnevnikih, lahko tudi v tem zapisujemo svoje občutke in
misli, razpoloženja ter vse malenkosti, ki bi si jih radi zapomnili za vedno. Pomagamo si lahko
tudi z odgovarjanjem na kratka vprašanja, s pomočjo katerih pišemo o pomembnih trenutkih;
na označena mesta lahko lepimo izbrane fotografije. Za večjo pomoč pri prihodu dojenčka so
na voljo različni seznami in tudi praktični nasveti, razvoj ploda po tednih ter kaj se dogaja s
telesom med nosečnostjo. Ker pa se nam med nosečnostjo dogaja ogromno stvari, se pojavlja
tudi rubrika »da ne pozabim«, kamor si zapišemo vse pomembne datume. [15]
Tudi ta dnevnik je velikosti A5 in je preprosto oblikovan. Barve, ki se pojavljajo, so zlata,
oranžno-roza v obliki vrtnic na vsaki notranji strani. Tukaj se srečamo z dvema vrstama pisave.
Naslovnico krasi rokopisna pisava, v notranjosti pa se pojavi linearna.

11

Slika 8: Nosečka piše svoj dnevnik [15]
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2.4 NOSEČNIŠKI PLANERJI NA TUJEM TRGU
Na tujem trgu najdemo veliko več nosečniških planerjev kot pa pri nas. Planerji so bolj
oblikovalsko izpopolnjeni in jih najdemo v različnih oblikah.
2.4.1 THE BELLY BOOK
Ta nosečniški planer je najbolj prodajan planer v tujini. Oblikovan je tako, da prikazuje rast
nosečniškega trebuščka. Naslovnico krasi modra elastična vrvica, ki omogoča, da je planer
varno zaprt. [16]
Planer je razdeljen na tri trimesečja (Slika 9), ki so enostavna za uporabo in organiziranje v
času nosečnosti. Zaradi svoje pisanosti in pomožnega besedila, kot je »Število zaporednih dni,
ko sem nosila trenirko: ______«, nas planer navdušuje in izpolnjuje vsa naša pričakovanja. V
samem planerju najdemo tudi veliko prostora za fotografije trebuščka in ultrazvoka. [16]

Slika 9: The belly book [16]

2.4.2 EXPECTING YOU
Največja prednost nosečniškega planerja je moderno oblikovanje in seveda gorčično rumena
barva, ki ga le še poudari (Slika 10). Ta planer ima veliko prostora, kamor lahko pišemo kratka
pisma oziroma dnevnik o stvareh, ki nam pridejo na misel. Vsebuje pa tudi kratke stavke, s
katerimi si lahko pomagamo zapisati vse podrobnosti. Strani spremljajo posebni citati o
nosečnosti. [16]
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Slika 10: Expecting you [16]

2.4.3 THE PREGNANCY JOURNAL
Planer »The pregnancy journal« (Slika 11) vsebuje veliko informacij o prehrani, zdravju in
pridobivanju teže. Kombinira prostor za osebni dnevnik skupaj z avtorjevimi nasveti in
priporočili. Vsebuje tudi informacije o razvoju otroka. Prednost tega planerja je, da ga lahko
uporabljamo dnevno ali tedensko. [16]

Slika 11: The pregnancy journal [16]

2.4.4 MY PREGNANCY JOURNAL
Za razliko od ostalih planerjev so bistvo planerja »My pregnancy journal« (Slika 12) fotografije.
Vsebuje ogromno izrezanih okvirjev, katere lahko postavimo nad lastne fotografije na vsaki
strani. Posebno dober je za vse matere, ki so prvič noseče, saj vključuje mamino in očkovo
družinsko drevo, dodatek strani »vse o mami«, kamor lahko mati zapiše vse spomine na svoje
otroštvo, ki so še kako pomembni za njenega otroka. [16]
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Slika 12: My pregnancy journal [16]

2.4.5 THE NINE
Unikaten izgled planerja kar kliče, da ga kupimo (Slika 13). Združuje oseben in zaseben
nosečniški planer, kar je odvisno od tega, ali odgovarjamo na vsa vprašanja, ki se pojavljajo v
planerju. Zapisujemo si lahko dogodke, ki se zgodijo vsak teden, in je odličen dnevnik za
trenutne misli, občutke in dogodke. Poleg zapisov lahko priložimo ogromno fotografij. Je
majhen in se prilagaja vsaki torbici. [16]

Slika 13: The nine [16]
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2.4.6 MOTHER BOOK
Prav posebni nosečniški dnevnik, ki je nastal konec leta 2014 na Japonskem, se imenuje
»Mother book« (Slika 14).
Izstopa prav zaradi tega, ker raste skupaj z nosečniškim trebuščkom in prsmi. Vsebuje namreč
natanko 40 strani: vsaka stran predstavlja svoj teden. Na vsaki strani je prostor za zapis
spominov in čustev ter za dodajanje fotografij, poleg tega pa je tam spreminjajoča se oblika
ženskega trebuha in prsi, ki rastejo v času celotne nosečnosti. [17]
Ne vsebuje tedenskih informacij o razvoju otroka ali pa o spreminjanju telesa nosečnice.

Slika 14: Celotni pregled dnevnika »Mother book« [17]
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2.5 NOSEČNIŠKE APLIKACIJE
Seveda se z razvojem tehnologije razvijajo tudi aplikacije in bilo bi čudno, če se ne bi razvile
tudi nosečniške aplikacije. Medtem ko je na trgu že veliko tujih nosečniških aplikacij, smo prvo
podobno aplikacijo v angleškem jeziku v Sloveniji ustvarili junija 2016.
2.5.1 FREYA
Mobilna aplikacija – ovulacijski koledar Freya (Slika 15), s katero lahko preprosto in enostavno
spremljamo svoj menstrualni ciklus in načrtujemo nosečnost, je zaživela na Kickstarterju julija
2014. [18] Za pametne telefone pa je na voljo od junija leta 2016, vendar le v angleškem jeziku.
[19] Zanimiva je predvsem zaradi enostavnega načina prikaza menstrualnega ciklusa, saj tega
ne prikazuje v obliki tabele, temveč uporablja obliko kroga. S takim prikazom enostavno
vidimo prihodnje menstrualne cikle ter plodne in neplodne dneve.
S spremembami nastavitev si lahko nastavimo, da nas aplikacija obvešča o prihodu
menstruacije ter ob plodnih in neplodnih dnevih, tako da lažje načrtujemo nosečnost. Ob
potrditvi nosečnosti nam izračuna datum poroda in odšteva dneve. S prikazom tedna nosečnosti
nam omogoča vpogled v dogajanje v času tekočega tedna in razvoja otroka, opozori nas v
primeru možnih zdravstvenih težav.

Slika 15: Aplikacija Freya

2.5.2 MY CALENDAR
Brezplačna angleška aplikacija »My calendar« (Slika 16), ki nam prav tako kot Freya omogoča
beleženje menstrualnih cikov in spremlja plodne dneve. Ko zanosimo, enostavno vklopimo
možnost »noseča sem« in že lahko spremljamo tedne nosečnosti ter seveda dneve do poroda.
Omogoča tudi zdravstveni koledarček, kamor beležimo simptome, ki jih občutimo.
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Slika 16: Aplikacija My calendar

2.5.3 PREGNANCY +
Aplikacija »Pregnancy +« (Slika 17), ki od nas zahteva uporabniški račun, nam ponuja tedenske
informacije o razvoju otroka, hkrati pa ponuja tudi dnevne novice o nosečnosti. Informacije
ponuja tudi za partnerja in ne le za nosečnico. Govori o zdravi prehrani in spremembah telesa
ter ponuja informacije, če imamo dvojčke, trojčke … Vsak teden lahko dodamo svojo
fotografijo in pišemo dnevnik.
Tudi ta aplikacija odšteva dneve do poroda, lahko beležimo datume zdravniških pregledov,
število premikov, ki smo jih čutili, našo telesno težo in trebušček, izbiramo primerna imena za
otroka, si naredimo porodni načrt … Aplikacija je brezplačna le v prvem trimesečju; v drugih
dveh je potrebno aplikacijo nadgraditi/kupiti.

Slika 17: Aplikacija Pregnancy +
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2.5.4 OVIA PREGNANCY & BABY TRACKER
S koledarjem v aplikaciji »Ovia pregnancy & baby tracker« (Slika 18) lahko beležiš zapiske,
cilje, zdravniške preglede, dodajaš lahko težo, prehrano, aktivnost, simptome, število premikov
… Vsak teden si lahko prebereš nekaj novega o razvoju otroka in spremembah telesa, na voljo
imaš veliko člankov in video posnetkov o dojenčkih, planiranju in vsemu ostalemu, kar je
potrebno med nosečnostjo.
Dodajamo lahko fotografije, sezname stvari, ki jih je še potrebno kupiti, ideje imen …
Za dodatno pomoč se lahko povežeš tudi s skupnostjo, s katero se preko forumov pogovarjaš,
zastavljaš vprašanja in sodeluješ na forumih.

Slika 18: Aplikacija Ovia pregnancy˛baby tracker

2.5.5 PREGNANCY
Aplikacija »Pregnancy« (Slika 19) nam ponuja simpatičen prikaz tednov, ki so šteti na vrhu
zaslona, v sredini pa se nam prikazujejo informacije o razvoju otroka, o njegovi teži in rasti.
Znotraj aplikacije so praktični nasveti oziroma članki o vsakdanjih problemih vsake nosečnice.
Poleg člankov si lahko beležimo obseg trebuščka, izbrana imena, nakupovalni seznam,
telefonske številke in števec premikov. Beležimo lahko tudi svoj osebni dnevnik z vsemi
dogodivščinami in simptomi, ki nas spremljajo v času nosečnosti. Gledamo lahko fotografije
ostalih uporabnikov ali pa dodajamo svoje.
Z nastavitvami lahko popolnoma personaliziramo aplikacijo v skladu z lastnimi željami.

19

Slika 19: Aplikacija Pregnancy

2.5.6 PREG PLANNER
Prisrčna aplikacija »Preg planner« (Slika 20), ki prav tako kot »Freya« odšteva dneve
nosečnosti v obliki kroga. Vsebuje koledar, v katerega lahko beležimo simptome, razpoloženja
in preglede. Dodamo lahko svojo težo, obseg trebuščka, srčni utrip otroka, menstrualni ciklus
in telesno temperaturo.
Aplikacija ima možnost dodajanja naših zdravstvenih podatkov, pomembnih telefonskih številk
in fotografij, ki smo jih posneli v času nosečnosti. Tudi ta aplikacija vsebuje pomembne nasvete
in članke o telovadbi, dojenju … in predloge knjig, ki jih je zaželeno prebrati pred porodom.
V tej aplikaciji manjkajo informacije o razvoju otroka po tednih ali pa po mesecih ter
spreminjanje telesa nosečnice.

Slika 20: Aplikacija Preg planner
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2.6 GRAFIČNO OBLIKOVANJE TISKANIH MEDIJEV
Danes poznamo tiskane in digitalne medije. Tradicionalni oziroma tiskani mediji so povezani s
tiskanjem in so posledica iznajdbe tiskarskega stroja. Najštevilčnejši in najstarejši tiskani mediji
so knjige, revije in časopisi, kjer zasledimo ogromne količine besedila in slik. Med te spadajo
tudi različni letaki, brošure, dnevniki … [20]
Preden se vsi tiskani mediji znajdejo na policah v trgovini, jih je potrebno ustrezno oblikovati
in pripraviti za tisk. Ker so nosečniški planerji najbolj podobni knjigam, smo na hitro pregledali
dele knjig, njihovo velikost in prelom.
2.6.1 DELI KNJIGE
Ne glede na to, za kakšno knjigo gre, vedno mora biti oblikovana tako, da že s svojo zunanjostjo
pritegne in zadovolji bralca. Ker ima knjiga trajno vrednost, morajo biti vsa oblikovna sredstva
in načini, kako jih uporabljamo, trajni in usklajeni s smernicami za oblikovanje in s
tipografskimi pravili. Knjige imajo dve vrsti opreme: zunanjo in notranjo, ki morata biti
usklajeni medsebojno in z vsebino. Med zunanjo knjižno opremo štejemo platnice in ovitek,
včasih še ščitni ali knjižni blok. Vse ostalo v knjigi je notranja oprema. [21]
Knjiga je torej sestavljena iz platnic in knjižnega bloka: pri trdi vezavi so dodani še spojni list,
gaza, krep papir, prevleka platnic in lepilo (Slika 21). Platnice so izdelane iz materialov, ki se
bistveno loči od notranjega papirja, in so odvisne od vrste vezave. Lahko so izdelane iz lepenke,
zaradi katere so bolj toge in težke. Lepenka je lahko nato prevlečena z različnimi materiali:
potiskan in plastificiran papir, platno, usnje in umetne mase. [21]

Slika 21: Sestava trdo vezane knjige: knjižni blok (A), platnice (B), spojni list (C), gaza (D),
krep papir (E), lepenka (F), prevleka platnic (G), lepilo (H). [21]
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2.6.2 VELIKOST IN FORMAT
Format knjige pomeni končno velikost knjižnega bloka, ki je že obrezan. Da se izognemo
nezaželenemu belemu robu pri fotografijah, ki so postavljene čisto na rob, ali pa barvnim
stranem, kar lahko nastane po rezanju, moramo predvideti dodatni rob, ki je običajno v debelini
od 3 do 5 mm. [22]
Vse formate lahko dobimo iz enega izhodnega formata: z razpolavljanjem daljših stranic
dobimo manjše formate, s podvajanjem krajših stranic pa dobimo večje (Slika 22). To je
mogoče zaradi podobnosti formatov ene vrste, saj imajo isto razmerje stranic. [23]

Slika 22: Prikaz razpolavljanja formatov skupine A [23]

Poznamo formate skupin A, B in C. Formati skupine A so namenjeni poslovnim pismom,
predtiskom, risbam, reklamam in časopisom. B in C formati pa so namenjeni pisemskim
ovojnicam, mapam in pokrovom za akte. [23]
Ob pogledu na vse formate skupaj (Slika 23) ugotovimo, da format B1 leži med formatoma A0
in A1, formati skupine C pa predstavljajo geometrično sredino med formati skupine B in
skupine A. [23]
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Slika 23: Standardni formati papirjev [23]

Pri izbiri formata moramo biti pozorni na namen knjige in seveda, da bo usklajen s standardnim
formatom pole papirja, na katerega bo knjiga odtisnjena. Včasih je format določen že vnaprej,
če gre za nadaljevanje knjižne zbirke ali pa mora biti podobna že tiskanim publikacijam. [22]
Če želimo, da knjigo vzamemo kamorkoli gremo, moramo paziti, da bo format dovolj majhen
za v žep oziroma torbico. Če je naš namen narediti knjigo, ki nam bo služila kot enciklopedija,
pa moramo izbrati velik format, da lahko vanj spravimo kar največ informacij, saj bistvo takšne
knjige ni, da jo nosimo s seboj.
2.6.3 PRELOM STRANI
Ko knjigo odpremo, imamo pred seboj dve strani: levo in desno, zato se morata ti dve strani
med seboj dopolnjevati in tako učinkovati skladno. K skladnosti prispeva dobra izbira vrste,
različice in stopnja pisave, razmiki in umiki začetnih odstavkov, poudarjanje besed, širina in
višina zrcala, format knjige in njeni robovi. [22]
Ustvarjanje preloma vključuje tri stopnje. Oblikovalec najprej prejme vso potrebno gradivo, ki
običajno obsega kombinacijo besedila in slikovnega gradiva. Nato mora pazljivo pregledati
prejeto gradivo in ga po potrebi popraviti oziroma urediti. Pri postavitvi preloma moramo
upoštevati format, saj veliko besedila in slik na majhnem formatu zelo vpliva na prelom. Tretja
stopnja pa vključuje organizacijo, kar pomeni, da si izdelamo mrežo, ki ustvarja vizualno
skladnost čez več strani in nam s tem omogoča prilagodljivost preloma na posameznih straneh.
Pri knjigah moramo najprej oblikovati dvostransko razporeditev, ki se lahko uporabi v celotni
publikaciji. Poznamo dva osnovna sloga prelomov: simetričnega in asimetričnega. Simetrični
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prelomi so najpogostejši na naslovnicah, kjer je vsaka vrstica sredinsko poravnana z drugimi.
Za asimetrični prelom je večinoma značilna leva poravnava; desno naslonilo se uporabi le za
nekaj vrstic. [24]
2.6.3.1 TIPOGRAFIJA
Eden ključnih dejavnikov za uspešno posredovanje informacij je dobra izbira pisave. Izbrane
pisave sporočajo bralcem pomembne informacije, saj določajo razpoloženje, držo in ton. Bralcu
pisava pomaga ali pa mu onemogoča razumevanje sporočila. [25]
Najbolj uporabljene vrste pisav so serifne in linearne, za popestritev dokumentov pa
uporabljamo tudi rokopisne, akcidenčne ali dekorativne vrste pisav.
Pisave s serifi so primernejše za daljša besedila in besedila z majhnimi črkami: serifi
pripomorejo k lažjemu prepoznavanju črk in bolj tekočemu branju. Vendar to ne velja za
verzalke, ki jih uporabljamo v naslovih, saj so preveč razgibane in nerodne. Ravno zaradi
preprostosti in elegance so za velike naslove in akcidenčni tisk bolj primerne pisave brez serifov
oziroma linearne pisave. [25]
Za lažje vodenje bralca skozi knjigo, časopis ali publikacijo uporabljamo tipografsko hierarhijo,
s katero prikažemo stopnje pomembnosti besedila z različnimi velikostmi in različicami pisav.
Pri glavnih naslovih uporabimo največjo velikost ali krepko različico pisave. Tako naslov
poudarimo in mu damo nadrejeni položaj nad ostalim besedilom. Podnaslovi so manjše
velikosti oziroma so tanjši od glavnih naslovov, a se vseeno ločijo od glavnega besedila.
Podnaslovi običajno vključujejo naslove poglavij. Kratek povzetek sledečega besedila, s
katerim pritegnemo bralca k branju celotnega članka, je lahko enake velikosti kot glavno
besedilo, vendar se razlikuje po različici pisave. [26]
Nato sledi glavno besedilo, kjer je najbolj pomembna čitljivost, ki je odvisna od širine in
velikosti črk, razmika ter širine vrst. Normalno široke črke so najbolj čitljive. Velikost črk
izbiramo glede na velikost formata in obsežnosti knjige, ter komu je knjiga namenjena. Večji
je format, temu primerno večje bodo tudi črke in obratno. [22]
2.6.3.2 FOTOGRAFIJE
Slikovno gradivo je pri marsikateri knjigi eden najpomembnejših elementov. Zato je odločitev
oblikovalca, katero vrsto slikovnega gradiva bo uporabil, ali bodo to fotografije, ilustracije ali
celo pisava (ali pa vse troje), zelo pomembna. Zaščitni znak dobrega oblikovalskega izdelka je
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usklajen videz. Njegov končni videz je močno odvisen od načrtovanja rabe slikovnega gradiva,
načina dodelave in vključitve v celoto. [24]
2.6.4 PRIPRAVA DATOTEKE ZA TISK
Na področju tiskanih medijev je postal najbolj uveljavljen PDF format. PDF ali Adobov
Portable Document Format (format za prenosljive dokumente) je standardni format za
neposredno tiskanje v visoki ločljivosti. Za ustvarjanje PDF formata lahko uporabimo programe
Acrobat, InDesign ali Illustrator, ki imajo že vnaprej nastavljene nastavitve za tisk v menijih
Save as ali Adobe Acrobat Presets. Če smo od tiskarja ali naročnika dobili navodila za prirejeno
obliko PDF formata, upoštevamo podana navodila in ne uporabljamo vnaprej nastavljenih
nastavitev. Čeprav je izdelava PDF dokumentov v različnih programih zelo zanesljiva in nam
zagotavljajo pravilne barvne profile, je vseeno izjemno pomembno, da izdelan PDF dokument
pregledamo tudi sami. [24]
2.6.5 VEZAVA
Vezava je proces s katerim združimo različne pole oziroma liste v knjigo, revijo, brošuro ali
kakšen drug grafični izdelek. Različne možnosti vezave ponujajo oblikovalcu več odločitev
glede funkcionalnosti publikacije, vizualnih lastnosti in cene. [27]
V splošnem vezavo delimo na trdo in mehko. Pri trdi vezavi se za platnice uporabi lepenka, ki
je dosti trša od papirja v knjižnem bloku. Če so za platnice uporabljeni mehkejši materiali, so
bolj upogljive: taki vezavi pravimo mehka vezava. [21]
Mehka vezava je cenejša, vendar je tudi »življenjska doba« izdelkov krajša. Tako so revije,
časopisi, zvezki in brošure narejeni z mehko vezavo, medtem ko so določene knjige in dnevniki
trdo vezani. [27]
Če se še bolj poglobimo v trdo vezavo ugotovimo, da poznamo različne vrste trde vezave (Slika
24). Pri vezavi, kjer je knjižni blok lepljen in šivan z nitjo ali žico, moramo naslovnico
oblikovati tako, da oblikujemo dodaten prostor, kjer bo hrbet knjige. Paziti moramo tudi na
velikost naslovnice, ki mora biti približno 6 centimetrov večja in širša od končnega formata
naslovnice, saj je potrebno lepenko na koncu »obleči« in jo oblikovati v trde platnice. Tako se
pri trdi vezavi pojavijo tudi vezni listi s katerimi skrijemo del naslovnice, kjer se konča prevleka
platnic in prične lepenka.
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Slika 24: Vrste vezave knjižnega bloka: šivan z nitjo skozi hrbet in ob njem (a), šivan z nitjo skozi
knjižni blok (b), šivan z nitjo skozi hrbet (c), lepljeni posamezni listi (d), lepljene zašite ali perforirane
pole (e), šivan z žico skozi hrbet (f), šivan z žico skozi knjižni blok (g), spiralno vezan (h). [21]
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 IZDELAVA PLANERJA
3.1.1 IDEJA
Zaradi pomanjkanja nosečniških planerjev na našem trgu in ker večina planerjev ne nudi
nosečnicam točno tega, kar potrebujejo, smo se odločili izdelati planer po željah nosečnic. Naš
planer vsebuje še vse ostale dodatne stvari, ki so nosečnicam pomembne, a jih ostali planerji
nimajo.
Tako naš planer v svoji majhni velikost A5 vsebuje strani, kamor si nosečnice zapišejo osnovne
informacije (starost, služba, hobiji ...) o sebi in partnerju, kako sta se spoznala in kako dolgo sta
že skupaj; seveda ne smemo pozabiti tudi na strani, kamor si zapišemo prve misli in strahove,
ki se nam podijo po glavi, ko izvemo, da bomo postali starši. Vmes imamo možnost zapisa
našega družinskega drevesa ali pa prostor izkoristimo po lastni volji.
Tudi naš planer vsebuje tedenski koledar in pomožno besedilo za lažje zapisovanje vseh
dogodkov, ki se nam dogajajo v teku tedna. Pri vsakem tednu smo zapisali spreminjanje telesa
nosečnice in opisali razvoj ploda. Od 20. tedna naprej smo na stran umestili še obrazec za
zapisovanje števila gibov otroka po urah.
Med tedni se najde veliko strani, pri katerih si zapišemo najljubša imena ali pa kakšna je bila
reakcija družinskih članov na veselo novico. Vključeni so tudi seznami za pripravo na dojenčka
doma, porodni načrt in seznam za pripravo na porodnišnico. Vmesne prazne črtane strani so
namenjene zapisu informacij, ki jih izvemo v šoli za starše, prostoru za informacije o »baby
shower« zabavi ali pa prostor zapolnimo z lepljenjem fotografij.
Na koncu 42. tedna nosečnosti smo dodali strani za zapis porodne zgodbe in pomembnih
informacij o novorojenčku ter prostor za njegovo prvo fotografijo.
Dodatne informacije o pregledih in postopkih v času nosečnosti, tabelo za zapisovanje
pomembnih datumov, kratice in razlage različnih testov, priporočeno in uporabljeno literaturo,
najpogostejša imena in seznam porodnišnic smo postavili prav na konec nosečniškega planerja.
Takoj po končanem anketiranju in pregledu rezultatov smo se lotili oblikovanja našega planerja.
Vse skupaj se je začelo s skiciranjem, v katerega smo vključili vse ugotovitve, ki smo jih povzeli
iz opravljene ankete. Tako smo zaobsegli vse pomembne informacije na levi in desni strani, s
kančkom otroškega pridiha, hkrati pa smo skicirali enostavne minimalistične naslovnice (Slika
25 in 26).
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Slika 25: Kombinacija besedila, koledarja in prostora za dodatne informacije

Slika 26: Skice naslovnic

3.1.2 UPORABLJENI PROGRAMI
Za digitalizacijo nosečniškega planerja smo uporabili standardne oblikovalske programe.
Postavitev nosečniškega planerja, oblikovanje in nadgrajevanje smo opravljali v programu
Adobe InDesign. Pripravo in obdelavo fotografij smo opravili v programu Adobe Photoshop.
Pri oblikovanju vektorskih dodatkov smo si pomagali z programom Adobe Illustrator.
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3.1.3 FORMAT DOKUMENTA
Glede na namen nosečniškega planerja smo se odločili za pokončni format A5 velikosti 148 ×
210 mm z 5 mm dodatkom za porezavo, zaradi česar bomo celotni planer odtisnili na večji B5
format in ga na koncu obrezali na končno velikost. Poleg formata smo določili še dvostranski
dokument (ang. Facing Pages) dva stolpca z razmikom 4 mm in dodatek za porezavo. Širina
robov se razlikuje pri različnih vrstah vezave. Ker bomo uporabili trdo vezavo, smo za notranji
rob določili širino 20 mm, za vse ostale robove pa 15 mm (Slika 27).

Slika 27: Nastavitve dokumenta

Glavnina planerja predstavlja tedensko načrtovanje nosečnosti. Tako smo levo stran dodelili
odgovarjanju na pomožno besedilo, dodatnim informacijam o razvoju otroka in spreminjanju
ženskega telesa. Desna stran vsebuje tedenski koledar, dodaten prostor za zapis pomembnih
stvari in kasneje obrazca za štetje gibov. Najlažje smo si pri razporeditvi pomagali z dvema
stolpcema, ki nam v planerju pomagata pri različnih postavitvah seznamov in ostalih vmesnih
stvari. Pri postavitvi paginacije in dodatnega zapisovanja, od katerega do katerega dneva poteka
teden, smo si pomagali s postavitvijo pomožnih črt (Slika 28).
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Slika 28: Zrcalo strani

3.1.4 OBLIKOVANJE STRANI
Na podlagi skic in odločitev, kako bo postavitev vsake strani potekala, smo se odločili, da za
desno stran, kjer je tedenski koledar, ustvarimo dve vzorčni strani (ang. Master pages). Prvo
(Slika 29) smo uporabljali vse do 20. tedna, kjer smo nato dodali obrazec za štetje gibov (Slika
30).

Slika 29: Prva vzorčna stran
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Slika 30: Druga vzorčna stran

Čeprav se ponavlja tudi leva stran, pa se vseeno spreminja glede na dolžino besedila. Tako je
potrebno oblikovati vsako stran posebej (Slika 31).

Slika 31: Primerjava dveh različnih tednov nosečnosti
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3.1.5 BARVE
V ozadju različnih strani se pojavlja nevtralna bež barva s 50 % prosojnostjo.
C=9%

M = 30 %

Y = 41 %

K=0%

Za večjo razdelitev ploskev, kamor naj bi pisala tako očka kot mamica, smo uporabili čisti
barvi, in sicer za mamico magento, za očeta pa cyan, s 30 % prosojnostjo.
C=0%

M = 100 %

Y=0%

K=0%

C = 100 %

M=0%

Y=0%

K=0%

Različne dele tedna, informacije o razvoju otroka in spremembah ženskega telesa smo ločili z
različno obarvanimi kvadrati, za katere smo uporabili rumene in rjave odtenke s temnejšimi
črtastimi obrobami. Obroba rumenega kvadrata je izdelana s 70 % prosojnostjo; polnilo je
izdelano s prosojnostjo 40 % in polnilo rjavega kvadrata s 30 % prosojnostjo.
Polnilo:

C=0%

M = 18 %

Y = 100 %

K=0%

Obroba:

C=0%

M = 100 %

Y=0%

K=0%

C = 25 %

M = 78 %

Y = 100 %

K = 18 %

Barva, ki smo jo uporabili za okvir »Ta teden naredi«, je le malo bolj nežna kot že uporabljena
barva za informacijo o razvoju otroka. Polnilo je narejeno s 40 % prosojnostjo.
C=9%

M = 30 %

Y = 41 %

K=0%

Drugačno barvo smo uporabili tudi pri prikazu tedenskega koledarja in citatov na začetku in
koncu planerja.
C = 57 %

M = 80 %
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Y=0%

K=0%

3.1.6 PISAVA
V nosečniškem planerju smo uporabili tri različne družine pisav različnih velikosti (Slika 32 in
33). Za strokovno besedilo in različne razlage smo izbrali serifno pisavo Alegreya, ki planerju
doda eleganco in strokovnost.

A B C Č ĆD E F GH I J K L M N OP QR S Š T UV W X Y Z Ž
a b c č ć d e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž 01 2 3 4 5 6 7 8 9
Za pomožno besedilo smo izbrali linearno pisavo Source Sans Pro, ki s svojo obliko ponuja
tekoče in lahkotno branje še tako majhnega besedila.

ABCČĆDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ
abcčćdefghijklmnoprqsštuvwxyzž0123456789
Vse naslove in citate smo zapisali z rokopisno pisavo Braxton, s katero smo želeli poudariti
namen planerja, torej pisanje svojih zamisli, čustev in dogodkov, ter hkrati ustvariti dinamično
postavitev strani.
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Braxton, 50 t.e.

Braxton, 25 t.e.

Source Sans Pro, 9 t.e.

Alegreya, 10 t.e.

Source Sans Pro, 7 t.e.

Slika 32: Velikosti pisave na levi strani
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Source Sans Pro, 9 t.e.

Alegreya, 9 t.e.

Alegreya, 11 t.e.

Source Sans Pro, 28 t.e.

Alegreya, 10 t.e.

Slika 33: Velikosti pisave na desni strani

3.1.7 BESEDILO
Verodostojnost informacij je bistvenega pomena, zato smo vso strokovno besedilo črpali iz
knjig in ne iz internetnih virov.
Avtorja Carroll & Brown sta izdala dve popolni knjigi z vsemi informacijami o nosečnosti in
porodu. V knjigi Vse o nosečnosti in porodu je zelo lepo zapisano tedensko spreminjanje
ženskega telesa v času nosečnosti, v knjigi Moja nosečnost in otrok pa je lepo predstavljen
razvoj otroka med nosečnostjo po tednih.
Poleg teh informacij knjigi vsebujeta tudi veliko nasvetov glede gibanja, hrane, skrbi in strahu,
poroda ter prvih mesecih otrokovega življenja.
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3.1.8 ILUSTRACIJE
Da planer kar najbolje približamo vsem bodočim mamicam, smo se odločili, da namesto
fotografij uporabimo silhuete in ilustracije, ki bodo na lep in prijeten način popestrile strani v
planerju. Prav tako smo z njimi še bolj personalizirali planer, saj lahko tako vsaka nosečnica po
svoje pobarva ilustracije, si tako krajša čas in popestri čakanje na novega družinskega člana.
Ilustracije (Slika 34), ki se pojavljajo na vsaki strani, kjer je postavljen koledar, so kupljene z
licenco na freepik.com spletni strani.

Slika 34: Kupljene ilustracije

Ostale ilustracije (Slika 35), ki se pojavljajo na vseh dodatnih straneh, so delo mlade umetnice
Nastje Sajovic, ki se ljubiteljsko ukvarja z risanjem različnih likov s pomočjo grafične tablice.
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Slika 35: Ilustracije

Silhuete (Slika 36), ki v nosečniškem planerju predstavljajo ključne mejnike v nosečnosti, so
povzete iz različnih fotografij na internetu.

Slika 36: Silhuete
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3.1.9 NASLOVNICA
Velikost odprte naslovnice je 304 × 219 mm z dodatkom 2 cm za hrbet. Celotni planer je
oblikovan minimalistično z bež, rjavimi, vijoličnimi in rumenimi barvami, zato smo tak slog
želeli uporabiti tudi na naslovnici. V planerju se pojavljajo pikice, ki smo jih na naslovnico
prenesli čez celotno ozadje in tako povezali zunanjost in notranjost. Nežna rjava, bež barva
poudarja, da gre za nevtralni planer, torej se lahko uporablja v primeru, če ženska nosi fantka
ali pa punčko.
Za lažje branje glavnega naslova smo naredili ovalen okvir z črtasto obrobo, s katerim smo
naslov ločili od ozadja. Podobno smo naredili tudi s podnaslovom, pri katerem smo izdelali
trak, ki se vije čez sprednjo in zadnjo stran naslovnice (Slika 37).
Za naslova smo uporabili že znani pisavi. Za glavni naslov smo uporabili pisavo Alegreya (28
t.e..)

Pozdravljen trebušček!
Za dodatni naslov, ki je razlaga, kaj ta knjiga je, smo uporabili pisavo Braxton (18 t.e.)

Slika 37: Naslovnica
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3.1.10 VEZNI LISTI
Pri uporabljeni trdi vezavi lahko oblikujemo tudi vezne liste. Naši vezni listi so oblikovani
preprosto, le z eno ilustracijo, ki nakazuje otroško prisrčnost, s katero se srečamo v notranjosti
planerja (Slika 38).

Slika 38: Vezni list

3.1.11 PRIPRAVA DATOTEKE ZA TISK
Planer smo natisnili pri podjetju Sekom grafika d. o. o., ki se ukvarja z grafičnim oblikovanjem,
tiskanjem in grafično dodelavo. Ko smo stopili v stik z njimi, so nam podali točna navodila,
kakšno datoteko potrebujejo za ustrezno tiskanje.
Iz programa Adobe InDesign smo enostavno shranili datoteke za tisk tako, da smo izvozili
datoteke kot PDF in jim določili ustrezne lastnosti, kot so 5 mm dodatka za porezavo in visoko
ločljivost dokumenta. Ker je PDF postal standarden format za pošiljanje takšnih in drugačnih
datotek, ni bilo skrbi, da bi se datoteka kakorkoli spremenila in bi posledično nastale težave pri
tisku.
Naslovnica in predlist sta bila narejena na ležeči list papirja, tako da ni bilo potrebno označevati,
da ju program shrani kot »dvostranski« dokument. Medtem pa smo za notranji del planerja
morali shraniti PDF tako, da ni bilo dvostranske postavitve, temveč le ena stran.
Po izvozu smo datoteke poslali v Sekom grafiko, kjer so jih še dodatno pregledali, če so
ustrezno izdelane in natisnili poskusni odtis, tako da smo skupaj preverili, če je potrebno kaj
spremeniti oziroma popraviti. Nato so se lotili tiskanja.
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3.1.12 VEZAVA
Naš planer smo oblikovali tako, da smo uporabili trdo vrsto vezave, kjer je knjižni blok lepljen
v hrbtu. Zaradi trde vezave smo naslovnico oblikovali v velikosti formata A4 z dodatkom 6 cm
na vsako stran, tako da se platnice lepo »oblečejo«, in z 2 cm dodatkom na sredini, ki se je
uporabil za hrbet knjige. Tako je bila naša naslovnica odtisnjena na format A3 in obrezana, nato
pa so jo prilepili na lepenko in lepo oblikovali. Na koncu je naslovnica 5 mm večja od knjižnega
bloka. V tiskarni so nam dodali tudi označevalni trak, ki so ga prilepili na hrbet knjižnega bloka.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 POVZETEK OPRAVLJENE ANKETE
Anketo smo sestavili tako, da se kar čim bolj poglobimo v mišljenje in tudi želje nosečnic in
vseh, ki to še bodo. Z anketo smo pridobili nekaj ključnih podatkov o tem, kaj ženskam pomeni
nosečniški planer, za kaj bi ga uporabljale, kaj si zares želijo v nosečniškem planerju in kako
naj bi idealen nosečniški planer izgledal.
Sodelovalo je 140 anketirank, med temi 76 mladih mamic, 16 nosečnic in 48 žensk, ki si želijo
otroka, a še niso noseče (Slika 39).

34%
54%
12%

Bodoča mamica, ki si želi otroka a še ni noseča

Nosečnica

Mlada mamica

Slika 39: Število sodelujočih

Veliki večini vprašanih nosečniški planer pomeni boljšo organizacijo dogajanja v času
nosečnosti in kasnejše spomine na nosečnost, ki jih lahko prenesejo na svoje otroke in prav tako
tudi beleženje vseh pomembnih podatkov na enem mestu. Prav iz teh razlogov bi se velika
večina odločila za nakup modnega nosečniškega planerja. Seveda pa bile tudi anketiranke, ki
nosečniškega planerja ne poznajo, ga ne oziroma ga niso uporabljale ali pa se jim zdi potrata
časa oziroma še neka sodobna stvar, ki je le dodaten strošek.
Največ anketirank je odgovorilo, da jim je najbolj všeč kombinacija zastavljenih vprašanj, s
katerimi si pomagajo zapisati svoja čustva in misli v času nosečnosti, in navadnega koledarja
oziroma organizatorja, tako kot pri šolskem, kamor si po dnevih zapisujejo dodatne informacije
ali dogodke (Slika 40).
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Po tednih odgovarjanje na vprašanja
Navaden letni planer oziroma organizator
Kombinacija obojega
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Slika 40: Vsebinske želje

Tedenske informacije o razvoju ploda si v nosečniškem planerju želi 93 anketiranih, mesečne
informacije 25 anketiranih, 18 anketiranih je odgovorilo, da si želijo le pomembne informacije,
4 anketiranke pa so odgovorile, da tega v nosečniškem planerju ne potrebujejo (Slika 41).
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Slika 41: Prikaz informacij

Ker se velikosti knjig razlikujejo glede na njihov namen, smo anketiranke vprašali tudi po
njihovi idealni velikosti planerja. Večini anketiranih je najbolj všeč A5, predlagale so tudi
velikost A6, saj je še bolj priročno in ga imamo lahko vedno s sabo. Še vseeno pa 37 anketiranih
prisega na večji format nosečniškega planerja, in sicer velikost A4 (Slika 42).
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Slika 42: Velikost planerja

Kljub temu, da so trde platnice bolj trajne in trše, se je kar 40 anketirank odločilo, da bi raje
imele mehke platnice (Slika 43).
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Trde platnice

Mehke platnice

Slika 43: Platnice planerja

Izbira ustrezne barve, ki sovpada z tematiko planerja in njegovim besedilom, je izredno
pomembna, saj lahko močno privlači ali pa odbije želene kupce. Zaradi nepoznavanja spola
čisto na začetku nosečnosti, je 105 anketiranih zapisalo, da si želijo nevtralno barvo planerja.
25 jih je zapisalo, da si ne glede na spol želi roza planer, le 10 pa si želi modrega (Slika 44).
Modra barva
7%
Roza barva
18%

Nevtralna
barva
75%

Slika 44: Želene barve

Velikokrat pri oblikovanju obvelja misel »manj je več« in ravno to smo z anketo tudi potrdili,
saj se kar 100 anketiranim najbolj priležejo nevtralne barve z nežni otroški vzorci in pikice, 30
anketiranih si želi samo barve in 10 anketiranih si želi čimveč vzorcev (Slika 45)
Čim več vzorcev
Barve z nežnimi otroškimi vzorci in pikicami
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Slika 45: Izgled planerja
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4.2 PRIMERJAVA PLANERJEV
Na trgu se najde že kar nekaj nosečniških planerjev, pri katerih vsak ponuja nekaj drugega in
na drugačen način. Primerjali bomo tri nosečniške planerje, ki so že na trgu in seveda našega.
Primerjali jih bomo glede na 3 karakteristike, in sicer:


dizajn,



vsebino in



namen nosečniškega planerja.

4.2.1 DIZAJN
Začnimo pri najstarejšem nosečniškem planerju »Mama«. Nosečniški planer ne vsebuje nobene
ilustracije, ki bi nakazovala, da je planer namenjen nosečnicam, z izjemo dejanskega napisa
»nosečniški planer«. Celotni planer spremljajo roza obarvane rožice z roza obarvanimi
ločilnimi črtami. Postavitev besedila oziroma vsebine je zelo preprosta, v obliki tedenskega
koledarja (Slika 46). Združuje 2 različni vrsti pisav, prevladuje linearna pisava, s katero je
popisana celotna notranjost planerja, najdemo pa tudi rokopisno. To je edini planer, ki kot
dodatek ponuja še veliko nalepk za lažje označevanje dogodkov v tednu.

Slika 46: Dizajn planerja »Mama«

V nosečniškem dnevniku z naslovom »Kulska nosečka piše svoj nosečniški dnevnik« se
srečamo z veliko različnimi nosečniškimi in otroškimi ilustracijami, s katerimi so dosegli
simpatičnost dnevnika. Izbrane barve so zelo razgibane, vendar vseeno ohranjajo harmonijo
celotnega dnevnika. Vsebina je postavljena po mesečnem in ne po tedenskem koledarju, z
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veliko razliko, da ponuja le dnevnik, kjer odgovarjamo na kratka vprašanja (Slika 47). V tem
dnevniku najdemo serifne, linearne in rokopisne pisave, ki se med seboj zelo lepo dopolnjujejo.

Slika 47: Dizajn dnevnika »Kulska nosečka«

Najbolj prodajan je »Nosečkin dnevnik«, ki ponuja štiri različne barve naslovnic z različnimi
vzorci. Notranjost je povsod enaka: prepletata se dva odtenka roza barve in temnejše pikice v
ozadju. Ta dnevnik združuje zgoraj opisana dnevnika, saj ponuja tedenski koledar z dodatnimi
pomožnimi vprašanji, na katera lahko po želji odgovarjamo (Slika 48). Za naslove in citate je
uporabljena akcidenčna pisava, za vse ostalo pa linearna pisava.

Slika 48: Dizajn dnevnika »Nosečkin dnevnik«
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Naš planer »Pozdravljen trebušček!« je preprosto oblikovan. V celotnem planerju se pojavljajo
bela, bež in rjava barva v različnih intenzivnostih. Tako kot »Nosečkin dnevnik« tudi naš planer
ponuja manjši koledar in pomožna vprašanja (Slika 49). V celotnem planerju se srečamo z
različnimi otroškimi ilustracijami, s katerimi dosežemo malo otroške nagajivosti in razbijemo
monotonost vsakega tedna posebej. Tudi v našem dnevniku zasledimo 3 različne vrste pisav, ki
se med seboj prepletajo in dopolnjujejo, in sicer: rokopisno za naslove, serifno za strokovno
besedilo, linearno za vso dodatno besedilo.

Slika 49: Dizajn planerja »Pozdravljen trebušček!«

4.2.2 VSEBINA
Nosečniški planer »Mama« vsebuje prostor za zapis osebnih podatkov, tedenski koledar za
zapisovanje dogodkov, seznam najpogostejših imen in seznam stvari za v porodnišnico,
dodatne črte za zapisovanje rasti trebuščka (Slika 50) in informacije o rasti in razvoju otroka.
Njegova posebnost so smešnice in kvizi, s katerimi preverjamo svoje znanje .
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Slika 50: Vsebina planerja »Mama«

Dnevnik »Kulska nosečka piše svoj dnevnik« je nekakšna nadgradnja nosečniškega planerja
»Mama«, saj poleg že opisanih strani vsebuje še strani o doživljajskih trenutkih, kamor si
zapisujemo utrinke različnih priložnosti (Slika 51). Slabost tega dnevnika je, da je razdeljen po
mesečni nosečnosti in ne tedenski; prav tako se v tem dnevniku le odgovarja na vprašanja, saj
je brez koledarja za dodatno zapisovanje. Velik preskok pomenijo predvsem dodane strani za
fotografije, ki jih nosečniški planer »Mama« nima.

Slika 51: Vsebina dnevnika »Kulska nosečka«

Kot že rečeno, »Nosečkin dnevnik« vsebuje tedenski koledar in tudi pomožna vprašanja, s
katerimi si pomagamo. Ponuja nam veliko spodbudnih citatov (Slika 52) in dodatnih seznamov
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za pripravo na novega družinskega člana. Za razliko od ostalih dveh planerjev nam »Nosečniški
dnevnik« ponuja še dodaten predalček za shranitev materinske knjižice in zdravniških izvidov.

Slika 52: Vsebina dnevnika »Nosečkin dnevnik«

Naš planer ponuja strani za osebne podatke, kako sta se mamica in očka spoznala, kakšni so
bili prvi občutki ob spoznanju vesele novice in seveda tedenski koledar in pomožno besedilo
za zapisovanje dogodkov in čustev. Tako kot vsi tudi naš planer ponuja informacije o razvoju
ploda in o spreminjanju ženskega telesa med nosečnostjo. Med tedni smo postavili veliko
prostih strani za slike, strani za zapis izbranih imen in zapis odzivov vseh, ki so jim povedali
veselo novico. Seveda smo vključili tudi sezname za pripravo na dojenčka doma in za odhod v
porodnišnico ter porodni načrt. Ne manjkajo niti strani o zabavi za novorojenčka ali »baby
shower« ter dodatne strani za zapis pomembnih informacij, ki jih izvemo v šoli za starše.
Našemu planerju smo dodali tudi seznam porodnišnic v Sloveniji, razlago kratic, s katerimi se
srečujemo v času nosečnosti in razlago različnih testov, ki so mogoči med nosečnostjo (Slika
53). Zapisali smo tudi predvidene teste, ki jih lahko opravimo, razporejene po tednih in stran z
preglednico za vpis pregledov.
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Slika 53: Vsebina planerja »Pozdravljen trebušček!«

4.2.3 NAMEN
Prvi nosečniški planer »Mama« je bil ustvarjen predvsem z namenom olajšati organizacijo
nosečnosti in izobraževanje žensk v času nosečnosti (Slika 54). Tako je tudi oblikovan in
vsebinsko dodelan za uporabo nosečnice.

Slika 54: Namen planerja »Mama«

Nosečniški dnevnik »Kulska nosečka piše svoj dnevnik« je ustvarjen s popolnoma drugačnim
namenom, saj so vprašanja sestavljena na način, da mamica pripoveduje svojemu še
nerojenemu otroku, kar nam da vedeti, da je namenjen spominu in prenosu iz matere na otroka
(Slika 55).
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Slika 55: Namen dnevnika »Kulska nosečka«

Prav tako kot nosečniški planer »Mama« je tudi »Nosečkin dnevnik« ustvarjen za bodočo
mamico in zapisovanje ter motivacijo (Slika 56). Je pa za razliko od nosečniškega planerja
»Mama« veliko boljše oblikovan in dodelan.

Slika 56: Namen dnevnika »Nosečkin dnevnik«

Naš nosečniški planer »Pozdravljen trebušček!« pa je namenjen tako mamici kot kasneje
otročičku, saj smo sestavljali take stavke in besedila, da nagovarjamo mamico, medtem ko ona
piše določene dele planerja za otroka, določeni deli pa so namenjeni njej in njenemu
izpopolnjevanju (Slika 57).
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Slika 57: Namen planerja »Pozdravljen trebušček!«
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5 ZAKLJUČEK
Celotna izdelava planerja je dolgotrajen postopek, saj se je treba poglobiti v to, kaj trg že ponuja
in kaj si nosečnice zares želijo, potem pa s pridobljenim znanjem in veščinami združiti vse
skupaj in oblikovati tako, da bo planer všeč vsem potrošnicam. Tako je bil naš cilj ustvariti
idealen planer, ki bo ponujal veliko več kot vsi planerji na trgu, z namenom kasnejšega prenosa
iz roda v rod, prav tako pa oblikovati nevtralen planer, saj na začetku ne poznamo spola otroka.
Najtežje je seveda upoštevati različne želje potrošnikov in oblikovati končno verzijo, ki bo
delovala privlačno in bo izstopala med vsemi drugimi planerji. Tukaj se lahko opremo
predvsem na to, da potrošnicam ponudimo nekaj, s pomočjo česar si bodo lahko personalizirale
doživetje in bo na koncu izdelek res unikaten, kar dosežemo z različnimi stranmi, kamor lahko
nosečnica riše in piše čisto po svoji volji. Tako naš planer izstopa predvsem v izbranih barvah
ter dodani vsebini in praznih straneh. Glede na odziv potrošnic med prikazom našega planerja
pa je potrebno razmisliti tudi glede njihovih idej, da bi skupaj združili nosečniški planer in tudi
prvo otroško knjigo.
Vsi nosečniški planerji s trdimi platnicami na našem trgu stanejo dosti več kot 20 €, kar je za
planer oziroma za potrošnice kar veliko. Tako je naš nadaljnji cilj najti tiskarno, ki nam bo po
ugodni ceni pripravila več naših planerjev, ki jih bomo lahko ustrezno prijavili, pridobili
kataloški zapis o publikaciji in jih po ugodni ceni poslali na prodajne police ter ob tem vseeno
tudi nekaj zaslužili.
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