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POVZETEK 

Dizajn je ustvarjalna dejavnost, ki se razlikuje od umetniške dejavnosti, ker ne temelji na 

individualističnem stališču in ne poudarja osebnega izraza. Poleg estetske ima tudi visoko 

funkcionalno vrednost. Na konkurenčnem trgu ponudnikov nekega izdelka, se podjetja 

trudijo ustvariti kupcu najbolj ustrezen dizajn.  

Po naročilu ali želji stranke pa je mogoče ustvariti tudi unikaten dizajn. V študijski namen 

sem zato oblikoval in izdelal čisto unikatno grafično podobo na motornem kolesu Kawasaki 

ZX6R letnik 2004. Načrtovanje, analizo in izdelavo grafične podobe sem predstavil v 

praktičnem delu diplomske naloge.  

V teoretičnem delu pa sem se razpisal predvsem o dizajnu na splošno, o vidni zaznavi, 

izrazilih likovnih del in motornem kolesu.  

Priloga pa obsega pedagoški del, z učno pripravo, ki temelji na oblikovanju grafične podobe. 

KLJUČNE BESEDE 

Dizajn 

Grafično oblikovanje 

Industrijsko oblikovanje 

Barva 

Motorno kolo 

  



 

 

SUMMARY 

Design is a creative activity which is different from an artistic activity, because it is not based 

on individualistic position and does not emphasize personal expression. Beside aesthetics, 

design has also a great functional value. In a competitive market, companies are trying hard 

to present their costumer the most suitable design. 

An unique design can be achieved from a costumer's wish or request. For studying purposes 

I therefore designed and created an unique graphics on a motorcycle- Kawasaki 7X6R  year 

2004. Planing, analyzing and creating the graphics are presented in the practical part of the 

thesis. 

In the theoretical part I focused myself on design in general, visual perception and artwork 

expression on a motorcycle. 

The enclosure is consisting of the pedagoguing part with a lesson plan based on the shaping 

of the graphic image. 

KEYWORDS 

Design 

Graphic design 

Industrial design 

Colour 

Motrocycle 
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OBLIKOVANJE – DIZAJN 

Beseda dizajn, ki je danes že kar splošno uporabljena v različnih jezikih, izhaja iz latinskega 

glagola designare, ki pomeni označiti, obeležiti, narisati in latinskega samostalnika designum, 

ki pomeni znamenje. Dizajn je ustvarjalna dejavnost, ki se razlikuje od umetniške dejavnosti, 

ker ne temelji na individualističnem stališču in ne poudarja osebnega izraza. Poleg estetske 

ima tudi visoko funkcionalno vrednost. (http://en.wikipedia.org/wiki/Design) 

Slika 1: Kombinacija industrijskega in grafičnega oblikovanja (viri: http://deco-design.biz/fauteuil-  design-
panta-rhei-par-florian-gypser/1048/) 

GRAFIČNO OBLIKOVANJE 

Grafično oblikovanje pomeni likovno ustvarjanje vidnih sporočil, npr. plakatov, oglasov v 

časopisih, na televiziji, na internetu, knjižnih naslovnicah, revijah, časopisih, oblikovanje 

prelomov strani knjig, revij, grafična podoba na embalažah, na vsakodnevnih predmetih... 

Vizualno sporočilo ali vizualna komunikacija nagovarja določeno skupino ljudi in ji nekaj 

sporoča. Pri tem se vsebina sporočila, oblikovana v tekstu, likovno povezuje s slikovnim 

sporočilom. Likovna podoba tipografskih črk in slikovni material (risba, slika, fotografija) 

morajo torej predstavljati likovno in vsebinsko enotno sporočilo namenjeno neki ciljni 

skupini. Vizualna komunikacija je oblikovna z namenom, da jo bo videlo več ljudi, zato je 

povezana s tehnologijami razmnoževanja (tiska) ali z drugimi možnostmi prenašanja sporočil 

preko novejših komunikacijskih medijev (npr. televizije, interneta). (Butina, 2007) 
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»Grafično in industrijsko oblikovanje je v sodobnem svetu najbolj razširjena likovna panoga. 

Naloga oblikovalca je, da daje uporabnim predmetom in sporočilom vizualno podobo, ki je 

predvsem funkcionalna pa tudi estetsko oblikovana. Uspel dizajn združuje oba vidika, je 

funkcionalen in lep. Od slikarstva in kiparstva se oblikovanje razlikuje predvsem po tem, da 

oblikovalec ne more računati s tem, da bodo njegovo delo razumele in sprejele šele 

naslednje generacije, kot je to pogosto pri slikarstvu in kiparstvu. Oblikovalska dela morajo 

biti učinkovita takoj sprejemljiva čim širšemu sloju ljudi, različno izobraženih in z različnimi 

okusi. Biti morajo jasna in razumljiva, zato so za dizajnirane izdelke značilne čiste in 

enostavne kompozicijske rešitve.« (Rački, 2004, 99). 

»Oblikovanje še zdaleč ni razkošje. Je nujnost, ki pritegne in premami filter informacij, ki je v 

vseh nas.« (Parker, 1996, 14) 

Oblikovanje je izraz komunikacije, ki pripoveduje pronicljivo zgodbo - ta ljudi navede, da 

razmišljajo in reagirajo. Iz historičnega vidika vrednotenja umetnosti je razlika med 

oblikovanjem in umetniškim ustvarjanjem jasna. Umetnik ustvarja predvsem iz lastnega 

namena, medtem ko je delovanje oblikovalca usmerjeno v reševanje konkretnih problemov 

naročnika (Stritar, 2005). 

Razvoj grafičnega oblikovanja ima daljšo zgodovino. Njegove zametke lahko povezujemo z 

razvojem pisave kot osnovne zgodovinske komunikacijske pridobitve in z razvojem knjige. 

Oblikovne kvalitete knjige so že v obdobju pred uporabo tiska opredeljevali: umetniško 

oblikovanje platnice, knjižno slikarstvo ali iluminacija, kaligrafija, to je umetnost lepega 

pisanja, inicialke, premišljeni proporci med polnimi in praznimi površinami pri oblikovanju 

strani, proporcionalna in oblikovna razmerja med naslovi, podnaslovi in glavnim tekstom... 

Kljub bogati zgodovini umetniško oblikovanih rokopisov ima vizualna komunikacija svoje 

specifične zakonitosti, ki so se pričele jasneje opredeljevati šele z razvojem tiska v Evropi. 

Grafični oblikovalci pri oblikovanju vizualnih komunikacij povezujejo likovna izrazila s 

sporočilnimi funkcijami grafičnega dizajna. Grafično oblikovanje je torej funkcionalno vezana, 

dokaj mlada dejavnost. Šele razvoj tiska je omogočil, da so se poleg knjige razvile še mnoge 

druge oblike vizualnega sporočanja, npr. plakat, oglas v časopisu ali reviji, ki jih poznamo 

danes. V devetnajstem stoletju so se z oblikovanjem plakatov pričeli ukvarjati tudi vrhunski 

slikarji (npr. Henri Toulouse-Lautrec). Posebno vlogo v grafičnem oblikovanju ima fotografija, 

ki je tudi dokaj mlado likovno področje. Danes smo vsak dan priče novim tehnološkim 
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možnostim, ki jih ponujajo novi mediji, kot sta internet ali televizija. Grafično oblikovanje v 

okviru teh medijev vključuje film, animacijo ter možnosti interaktivnosti. Grafično 

oblikovanje je torej funkcionalno vezana likovna dejavnost, ki vključuje tako usmerjevalno 

funkcijo kot tudi razpravno funkcijo, ki omogoča izpostavljanje enkratnih lastnosti, to je 

identitete. (Butina, 2007) 

 

Funkcije grafičnega oblikovanja nam Malcolm Barnard predstavi preko teorije Richarda 

Hollisa, Cliva Ashwina in Jacquesa Aumonta. Te so naslednje: 

1.  funkcija informiranja: table barv, izložbe, logotipi podjetij in embalaža so primeri 

grafičnega oblikovanja, kjer se izraža vloga informiranja. Te informacije so lahko zelo 

osnovne ali kompleksne; 

2.  funkcija prepričevanja: ali tako imenovana retorična funkcija, ki preko grafičnega 

sporočila prepričuje ali pa samo vpliva na spremembo mišljenja ali vedenja; 

3.  funkcija okraševanja: ali tako imenovana estetska funkcija, ki zagotavlja, da je grafično 

sporočilo prijetno za oko; 

4.  funkcija čarobnosti: je funkcija, ki skuša analizirati in razložiti dve stvari, ki jih grafična 

produkcija počne. Prva stvar je ta, da simbole nekako dvigne na nivo nečesa svetega in 

druga, da grafično oblikovanje spreminja stvari, tako da niso več to kar so v resnici. 

5.  metalingvističana funkcija: metalingvistična komunikacija je tista, ki komentira, razlaga, 

pojasnjuje ali kvalificira neki drug del komunikacije. Narekovaji nam na primer pojasnjujejo, 

da gre za navedek nekoga drugega, legende pa pojasnjujejo znake na zemljevidih. 

Pomembno je poudariti, da so bile te funkcije identificirane, ločene in razložene, zato da so 

postale bolj jasne, vendar pa se jih ne da vedno ločiti med seboj (Barnard, 2005). 

 

(Parker 1996) pojasnjuje, če bi bilo oblikovanje sestavljeno iz niza togih pravil, bi programska 

oprema zamenjala oblikovalce in vsi oglasi, brošure, bilteni, predmeti in plakati bi si bili 

podobni. Posledica tega bi bila enoličnost, svet pa bi prikrajšali za raznolikost in vizualno 

razburljivost, ki jo ponujajo grafično izpopolnjeni mediji in predmeti. 
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Večina oblikovalcev meni, da ni pravila, ki ga ne bi bilo mogoče prekršiti. Delno imajo prav. 

Vrhunski oblikovalci kršijo pravila na lep način. Kljub temu pa je treba pravila spoštovati, saj 

niso brez pomena. Najprej jih je treba razumeti in poznati, šele nato jih lahko kršimo in s tem 

dodajamo zanimivost in razburljivost. 

Dobro oblikovanje temelji na popolnem razumevanju sestavin grafičnega oblikovanja. Za 

dobro oblikovanje moramo prepoznati in združiti sorodne elemente. 

Če želimo dobro oblikovati, se ne smemo braniti: 

- Želje po preskušanju 

- Zaupanje v lastno dojemanje vtisov 

- Spoznanja, da je oblikovanje proces, ne dogodek 

- Prednosti podrobnostim 

S posluhom za oblikovalska načela lahko odkrijemo nove poti za povečanje logičnosti in 

zanimivosti svojih projektov. Z uporabo temeljnih oblikovalskih načel bomo dosegli 

celovitost.  To obliki zagotovi jasnost in prepoznavnost sporočila. Uspešno grafično 

oblikovanje ocenjujemo po sposobnosti hitrega in preprostega prenosa sporočila do 

opazovalca. Oblikovanje je način komunikacije in ne dekoracije. 

  



GRAFIČNA PREDELAVA MOTORNEGA KOLESA KAWASAKI ZX6R 

DIPLOMSKO DELO 

13 

Oblikovalska načela: 

- Razmerje 

- Smer 

- Skladnost 

- Kontrast 

- Celotni videz 

- Zadržanost 

- Podrobnosti 

RAZMERJE: 

Velikost vseh grafičnih elementov je odvisna od njihove pomembnosti in okolice. Ker 

oblikovanje ni nekaj absolutnega, je uspeh odvisen od dobre medsebojne povezave 

sosednjih elementov. Pravilna velikost znakov je delno določena s pomembnostjo, delno pa s 

prostorom, ki ga omejuje format. Če je en sklop znakov  večji od drugih, mu tako povečamo 

zanimivost in opazovalcu pošljemo vizualno sporočilo o sorazmerni pomembnosti grafik. 

SMER: 

Učinkovito grafično oblikovanje opazovalca usmerja skozi grafično podobo. Pri opazovanju 

neke grafične podobe si opazovalci želijo neko logično zaporedje dogodkov. Grafično 

oblikovanje je zemljevid poti, ki vodi opazovalca od ene točke do druge. Oblikovanje takega 

zemljevida je podrejeno človekovemu naravnemu nagnjenju k branju simbolov od zgornjega 

levega do spodnjega desnega kota. 

SKLADNOST: 

Skladnost vodi k enotnemu slogu. Slog odraža način, kako obravnavate ponavljajoče se 

elemente. Del sloga je določen ob začetku oblikovanja neke grafične podobe, ostanek pa ob 

vizualnem razvoju izdelka. Cilj dobrega grafičnega oblikovalca je ustvariti podobo, ki je 

notranje skladna, hkrati pa ni dolgočasna. Izdelek postane dolgočasen, ko prevlada simetrija 

in predvidljivost. Premalo skladnosti  pa od bralca zahteva preveč napora pri iskanju 

sporočila. 
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KONTRAST: 

S kontrastom dosežemo dinamičnost.  Uporaba kontrasta ustvari vizualno napetost, ki 

opazovalca pritegne. Učinkovito grafično oblikovanje temelji na usklajenosti kontrasta in 

skladnosti. Grafična podoba mora biti dovolj razgibana, da obdrži bralčevo pozornost, hkrati 

pa dovolj skladna, da ohrani močno identiteto oz. sporočilnost. 

CELOTNI VIDEZ: 

Oblikovanje je kot sestavljanka. Naloga oblikovalca je sestaviti celostno podobo iz več delov. 

ZADRŽANOST: 

Pri  oblikovalskih odločitvah je potrebno pretehtati, do kakšne mere naj bo sporočilo 

poudarjeno z oblikovanjem. Ne smemo pozabiti da je poudarjanje učinkovito le, če je 

uporabljeno na pravih mestih in ob pravem času. Dober grafični oblikovalec naj bi se izogibal 

pretirani uporabi poudarkov, saj to lahko pripelje k pretirani dekorativnosti in izgubi 

informacijskega namena grafične podobe. 

PODROBNOSTI: 

Uspešno oblikovanje temelji na skrbi za podrobnosti. Oblikovanje je sestavljeno iz 

podrobnosti. Velikokrat je čisto majhna podrobnost dovolj, da vizualno propade sicer dober 

projekt. 

PISAVA IN TIPOGRAFIJA 

Eno od najpomembnejših področij vizualnih komunikacij je pisava. S pisavo lahko grafično 

predstavimo misel in govorico. Omogoča sporazumevanje med ljudmi iz oddaljenih krajev in 

razbiranje sporočil iz različnih obdobij. Razvoj pisave je omogočila risba. Človek je z 

narisanimi podobami pričel sporočati svoje misli. Da je prišel do abecedne pisave, ki 

povezuje vsak znak z določenim glasom, je preteklo dolgo časa. Abecedne pisave namreč 

vsebujejo izredno malo znakov v primerjavi s predhodnimi fazami pisav: slikovnimi oz. 

piktografskimi pisavami, pojmovanimi oz. ideografskimi znaki in zlogovnimi oz. silabičnimi 

pisavami. Alfabetska ali abecedna pisava izvira iz drugega tisočletja pred našim štetjem . 

Pisava nam je omogočila, da smo spoznali misli in navade ljudi že davno izumrlih civilizacij. 

Ker nas torej pisava prostorsko in časovno povezuje, ima tudi pomembno vlogo pri razvoju 

civilizacije. Povezana je z jezikom, ki se neprestano razvija. Morda se premalo zavedamo, 
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kako pomemben izum je pisava, ki je omogočila znanstveni in tehnološki napredek vsega 

človeštva. Danes se nam zdi povsem samoumevno, da se lahko učimo iz zapisanih izkušenj in 

misli ljudi prejšnjih generacij. Človek se je že zgodaj zavedel, kako pomembno je znati pisati 

in brati. V različnih kulturah in v dolgih obdobjih zgodovine je bilo znanje pisanja in branja 

redkost, ki so je bili lahko deležni le izbranci. V starem Egiptu npr. so imeli pisarji posebno 

pomemben položaj, saj so zaradi svojega znanja posredno sodelovali pri upravljanju države. 

Visoko razvite pisave z dogovorjenimi znaki izvirajo iz obdobja prvih večjih stalnih naselitev in 

so neposredno povezane z razvojem prvih mest. S pisavo so označevali in zapisovali lastnino 

v sezname, s pomočjo pisave so računali, napovedovali prihodnost, zapisovali svete tekste, 

pomembne zgodovinske dogodke, literaturo ... Pomen pisave so poudarili tudi z njeno 

likovno podobo. Zanimivo je, kako so različne civilizacije v svojih pisavah razvile izredno 

dovršene in skladne oblike, ki so bile podobno kot pri risbi med drugim odvisne tudi od 

podlage in pisala. Pisave, ki so jih zapisovali s tušem in kalamusom (prirezana cevčica, ki je 

nadomeščala pero) na papirus ali pergament, so imele lahko drugačne oblike kot pisave, ki 

so bile klesane v kamen. Umetnost lepega prostoročnega pisanja se imenuje kaligrafija in 

izhaja iz grške besede kalos, ki pomeni lepo, ter graphein, ki pomeni pisati. Pred izumom 

tiska so bile knjige zapisane kaligrafsko, opremljene so bile z iluminacijami, podobami, ki so 

pojasnjevale tekst in jih uvrščamo v področje knjižnega slikarstva. V sredini 15. stoletja je 

Gutnberg razvil postopek za tisk besedil s pomočjo pomičnih črk. Vzporedno s kaligrafijo se je 

tedaj pričela razvijati umetnost oblikovanja pismenk, ki so namenjene tisku, ter njihovo 

komponiranje v besedilo – tipografija. Tipografski oblikovalci so v bistvu specializirani grafični 

oblikovalci, saj grafično oblikovanje zajema kompleksne naloge. Danes obstaja več vrst 

klasifikacij, po katerih razvrščamo določene oblike tipografskih pisav v skupine. Razlikujemo 

lahko več skupin tipografskih črkovnih vrst glede na oblike in izhodišča nastanka. 

V skupino črkovnih vrst s serifi (svečanimi zaključki, ki izvirajo iz rimske monumentalne 

kapitele, ki so jo klesali v kamen) uvrščamo npr. slovite črkovne vrste, kot so: garamond, 

baskerville, bodoni, Times New Roman. Razvoj teh tipografskih pisav se je pričel v Italiji, v 

obdobju renesanse, ko so ponovno obujali antične estetske vrednote. Razvoj se je nadaljeval 

z veliko naglicov obdobjih, ki so sledila. Zato v tipografskih klasifikacijah ločujejo skupine 

renesančnih črkovnih vrst, baročnih in klasicističnih ... V skupino linearnih črkovnih vrst sans 

serif (pomeni francosko brez serifov) uvrščamo znane črkovne vrste kot so npr.: helvetica in 
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futura, ki so po izvoru mnogo mlajše. V posebno skupino črkovnih vrst uvrščamo tako 

imenovane lomljene pisave, ki se zgledujejo po srednjeveških lomljenih pisavah, npr. po 

teksturi ali frakturi. Prva tiskana knjiga – Gutenbergova Biblija je bila tiskana v lomljeni pisavi, 

ki je imela še srednjeveške oblike. V Nemčiji se je taka oblika tiskarske črke ohranila mnogo 

dlje kot v ostalih evropskih deželah. V posebni skupini tiskanih črkovnih vrst lahko 

obravnavamo okrasne pisave in v posebni skupini pisave, ki se zgledujejo po pisanih, vezanih 

pisavah iz različnih obdobij itn. Umetnost lepega pisanja pa se z izumom premičnih tiskarskih 

črk ni končala. Tudi danes, v času vsakodnevne poplave novih črkovnih vrst, ki so namenjene 

tisku, je vedno bolj cenjena poteza, ki omogoča živ in individualen izraz grafičnih rešitev. 

Kaligrafske črke so torej s prosto roko napisane črke, katerih potezo se osvoji in razvije z 

vajo. Njihov duktus (lastnost poteze) je odvisen od pisala, do estetskih vrednot časa, v 

katerem je pisava nastala, in seveda tudi od kaligrafove osebnosti. Tipografsko črkovno vrsto 

v fazah ustvari grafični oblikovalec – tipograf s postopnim razvojem od prvih osnutkov in 

razvojnih skic do konstruirane risbe z analizo proporcev in potem do različnih varjacij izvedb. 

Danes se poleg tipografskih tudi kaligrafske črke lahko uporabljajo za tiskana sporočila. 

Pisava ima torej izredno pomembno vlogo med likovno in besedno umetnostjo. Danes 

knjige, kataloge in druge publikacije lahko tiskamo v velikih nakladah. Grafični oblikovalci 

želijo doseči čim boljše sožitje med vsebino knjige in njeno likovno podobo. To velja seveda 

za vsa vizualna sporočila, kjer je v likovno podobo vključena črka. Danes so vizualna sporočila 

objavljena tudi v drugih medijih, kjer je likovna podoba črk zelo pomembna. Z likovno 

podobo pisave pa se ne ukvarjajo le kaligrafi, tipografi in drugi grafični oblikovalci, ampak jo 

mnogi grafiki, slikarji na različne načine vključujejo v svoje avtorske poetike – v slike in 

umetniške grafike. (Butina 2007) 

Slika 2: Tipografija (viri: osebni arhiv) 
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OBLIKOVANJE UPORABNIH PREDMETOV 

Predmetno oblikovanje je funkcionalno vezana likovna dejavnost. Nanaša se na oblikovanje 

vseh uporabnih predmetov in opreme. Pri predmetnem oblikovanju ima med likovnimi 

elementi glavno vlogo plastična oblika. 

Glede na proces oblikovanja in možnosti razmnoževanja (reproduciranja) ločujemo dve poti: 

- Izdelovanje vsakega predmeta ročno, individualno, kar omogoča sprotno likovno 

variiranje; sem lahko štejemo: unikatno oblikovanje, ki lahko vključuje znanja in 

kreacije umetnih in domačih obrti; 

- Serijsko izdelovanje enakih predmetov s pomočjo strojev ali drugih orodij, ki lahko 

vključujejo tudi procese avtomatizacije; to področje predmetnega oblikovanja 

imenujemo industrijsko oblikovanje. (http://en.wikipedia.org/wiki/Design) 

UNIKATNO OBLIKOVANJE 

Unikatno oblikovan izdelek, je enkraten in edinstven. Ustvarjen je lahko s posebnim 

namenom in posebej za določeno osebo. Zato je avtor, ki oblikuje tak izdelek, neodvisen od 

širšega tržišča podobnih izdelkov, saj je unikatni izdelek po pravilu v višjem cenovnem 

razredu. Pod pojmom unikatni izdelek se pojmuje tudi predmet, ki ni oblikovan po šablonskih 

principih, temveč je samostojno, avtorsko delo, ki je lahko eksperimentalno in likovno 

inovativno.(Butina 1997) 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Unikatno oblikaovana sprednja maska motocikla (viri: osebni arhiv) 
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UMETNA OBRT 

Predmeti, izdelani v okviru umetne obrti, so ustvarjeni po principih strokovnih znanj, ki so jih 

razvili mojstri posameznih strok skozi stoletja v okvirih različnih kultur. Izdelki, ustvarjeni z 

mojstrskim znanjem umetne obrti, so lahko tudi vrhunsko oblikovani unikatni predmeti, saj 

so plod posrečenega sodelovanja umetnika in mojstra določene umetne obrti. Mnogokrat pa 

je lahko tudi obrtnik in likovnik ista oseba. K umetnim obrtem torej štejemo posebna znanja, 

ki jih osvojijo mojstri v okviru različnih dejavnosti, ki so povezane s posebnim likovno 

kvalitetnim oblikovanjem predmetov, npr.: zlatarstvo, draguljarstvo, umetno kovaštvo, 

rezbarstvo, štukaterstvo...(Butina 2007) 

INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE 

Industrijsko oblikovanje je ustvarjalna likovna dejavnost, katere namen je določanje 

oblikovnih kvalitet industrijsko proizvedenih izdelkov. Oblikovna kvaliteta mora biti povezana 

s funkcionalno kvaliteto tako za uporabnika kot za proizvajalca. Industrijsko izdelan predmet 

mora biti oblikovan tako, da ga je tudi čim bolj enostavno narediti ter razmnoževati, ne le 

uporabljati. Poleg tega je za večino izdelkov pomembna tudi kompatibilnost z drugimi 

predmeti. Zato je industrijsko oblikovanje sinteza umetnosti, znanosti in humanosti. 

Industrijsko oblikovanje je torej ustvarjalno, analitično in inovativno delo. Industrijski 

oblikovalec je zato znanstveno-kulturni delavec. Področja industrijskega oblikovanja so: 

oblikovanje pohištva in druge notranje opreme, svetil, tkanin, gostinske ter gospodinjske 

opreme, elektrotehniških in elektronskih naprav, prometnih sredstev in opreme, komunalne 

opreme, športne in turistične opreme, igrač, učil, medicinske in laboratorijske opreme, 

opreme trgovin in vseh drugih industrijsko narejenih uporabnih predmetov. Industrijsko 

oblikovan izdelek mora torej zadostiti: splošni potrebi po tem izdelku, ekonomičnosti, 

tehnološkim možnostim ter fizični in psihološki uporabnosti izdelka oz. njegovi uporabnosti v 

praktičnem in likovnem smislu. (http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_design) 
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LIKOVNI ČUTI 

Zaznavanje oblik, barv, tekstur, velikosti in drugih lastnosti stvari v prostoru je celosten 

proces, ki poteka skozi več faz. Omogoča nam, da stvari prepoznamo po obliki, barvi, 

teksturi, velikosti, jih izločimo od ozadja, razumemo njihove medsebojne prostorske odnose, 

dojamemo smeri njihovega gibanja. Sprejemanje in dojemanje fizičnih dražljajev iz okolice 

nam omogoča več različnih čutov. Z besedo čuti označujemo torej naše psihofiziološke 

sposobnosti, da sprejemamo in zaznavamo določene fizične dražljaje iz okolja. Poznamo več 

različnih čutov, npr. čut za vid, čut okusa, tipni čut, čut za vonj, čut za ravnovesje, čut za 

toploto ... Čuti nam torej omogočajo doživljanje občutkov, ki so odraz posameznih lastnosti 

predmetov in pojavov zunanjega sveta v naši zavesti. Tako nas lahko prevzame občutek 

toplote, občutimo lahko svetlobo, barvo, prostorsko orientacijo. Občutek je lahko močnejši 

ali šibkejši in lahko traja različno dolgo časa. Čutila pa so organi človekovega telesa, ki so 

odgovorni za sprejemanje dražljajev. Čutilo za vid je oko, čutilo za sluh je uho itn. Vse tiste 

čute, ki so udeleženi pri zaznavanju likovnih del, so likovni teoretiki poimenovali likovni čuti, 

ti pa so: vid, tip, čut za ravnovesje, čut za lastno telo. (Butina, 2007) 

PSIHOLOŠKE OSNOVE VIDNEGA ZAZNAVANJA 

Svetlobni vzorec na mrežnici in njegova vizualna analiza v primarnem vidnem področju 

možganske skorje še ne pripeljeta do smiselne podobe sveta. Takšen vzorec sam po sebi še 

ne omogoča spoznavanja in razumevanja sporočila, ki je v njem. Po raziskavah na 

sleporojenih so prišli do znanstvenih spoznanj. Po operaciji so ti imeli anatomsko in fiziološko 

brezhibne vidne organe in vendarle niso mogli nič videti. Pacienti so videli samo nejasne 

vidne prebliske, ki so jih občutili kot neprijetne motnje. Pacientom nove vidne zaznave niso 

odprle novega »sveta« ali nove »vsebine«; bile so brez informacijske vsebine. Svetlobni 

dražljaji jim niso zapuščali nobenih likov, ki bi jih mogli kakorkoli uvrstiti v svojo izkustveno 

znano podobo sveta. Šele polagoma po dolgih letih so se ti pacienti navadili svet tudi 

»gledati« in videti in ga vizualno urejati v tipne in slušne podobe. 

Likovno gledanje je prav gotovo posledica kulturnega izkustva z likovnimi umetninami, 

učenje ob njih, vsak človek pa se že kot otrok v toku zorenja nauči navadnega gledanja.  

(Butina, 1997) 



GRAFIČNA PREDELAVA MOTORNEGA KOLESA KAWASAKI ZX6R 

DIPLOMSKO DELO 

20 

IZRAZILA LIKOVNIH DEL 

Na nastanek likovnega dela oz. Na način, kako in kaj likovnik ustvarja, vpliva mnogo 

dejavnikov: čas in družba določene dobe s svojimi prevladujočimi svetovnimi nazori, 

socialnimi gibanji, politiko. Na likovno produkcijo vpliva tudi sočasni razvoj znanosti, 

filozofije, likovne umetnosti, glasbe ter literature. Vsi našteti dejavniki odločilno vplivajo na 

razvoj in delo ustvarjalca. Na nastanek likovnega dela močno vpliva tudi narava, ki umetnika 

navdihuje z barvami, oblikami in s svetlobo. Končni likovni izdelek je odvisen tudi od 

osebnostnih lastnosti ustvarjalca: njegove izobrazbe, temperamenta, filozofskega pogleda... 

Vsako likovno delo lahko analiziramo na več načinov. Likovna praksa sestoji namreč iz dveh 

funkcionalno povezanih delov: teoretiziranja in prakticiranja. Teoretski pol pa sestoji še iz 

dveh funkcionalno specializiranih in povezanih nivojev oz. Plasti: obsega 1. 

Umetnostnoteoretsko plast, ki omišlja vsebinska izhodišča likovne produkcije, 2. 

Likovnoteoretsko plast, ki nudi konceptualna orodja za likovno izražanje teh vsebinskih 

izhodišč in 3. Likovnotehnološko plast, ki omogoča tehnično-tehnološko bazo te artikulacije. 

Zato pri likovnem delu lahko razlikujemo in razčlenjujemo: pripovedno-vsebinska izrazila, 

likovna izrazila in materialno-tehnološka sredstva ter postopke.(Butina, 1997) 

PRIPOVEDNO-VSEBINSKA IZRAZILA (UMETNOSTNOTEORETSKA PLAST) 

Pri nekem delu nas lahko zanima njen pripovedno-vsebinski pomen, semantični vidik vsebine 

umetnine. Zanima nas lahko, od kod je slikar črpal snov za izvedbo določenega motiva. 

Termin snov je širši pojem in se nanaša na gradivo, iz katerega umetnik dobi idejo za 

upodobitev določenega motiva. Pripovedno-vsebinske značilnosti dela so do neke mere 

pogojene s filozofskimi, z religioznimi, modnimi in estetskimi nazori določenega 

zgodovinskega obdobja. V preteklosti so slikarji v različnih obdobjih črpali snov za svoja dela 

iz literature, zgodovine, religije ... Zato pri analiziranju pripovedne vsebine likovnih del 

govorimo npr. o mitoloških, religioznih, zgodovinskih snoveh. 

Pojem motiv se nanaša na vsebino, ki jo delo predstavlja oz. Upodablja. Lahko nam vizualizira 

dejanje v neki zgodbi ali v legendi. Motiv nam lahko dokumentira nek dogodek, npr. prizor iz 

bitke, ali pa nam omogoči ohraniti spomin na znano ali manj znano osebo, npr. portret, 

avtoportret. Če se motiv nanaša na upodobitev človeka, je motiv lahko portret, avtoportret, 
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oblečena figura ali akt, torzo, glava, skupina figur, žanr ... Žanrski prizor je motiv, ki prikazuje 

ljudi pri opravilu iz vsakdanjega življenja. Motiv je lahko tudi rastlinski ali živalski. Rastlinskim 

motivom, kjer je upodobljeno cvetje, pravimo tudi floralni motiv. Če je umetnik izbral 

določene predmete, cvetlice, zelenjavo, mrtve živali itn. ter jih postavil v nameščeno okolje z 

namenom, da ji upodobi, pravimo takemu motivu tihožitje. Če je motiv vzet iz narave, je 

lahko krajinski, pri čemer je upodobljeno lahko pejsaž, marina, veduta, panorama ... Posebna 

vrsta krajine v povezavi z arhitekturo se imenuje ruinizem – slikanje razvalin. Prikaz 

zunanjega prostora imenujemo eksterier, prikaz notranjega prostora pa interier. 

V upodobljenem motivu je lahko s simboli izražena določena tema, ki je vzeta iz neke snovi 

(npr. iz svetopisemske). 

Semantične vidike s pomenskimi vsebinami likovnih del in razloge za njihovo upodobitev 

preučujeta predvsem vedi: ikonografija in ikonologija. 

Motiv je lahko tudi okrasni, ornamentalni, fantazijski, abstraktni, a v njem opazovalec lahko 

kljub temu zazna večjo ali manjšo aluzijo na podobe iz realnega sveta, kar je odvisno tudi od 

lastnosti osebnosti gledalca in njegove izobrazbe. Pojem vsebina likovnega dela se lahko 

nanaša tudi na likovno oz. estetsko vsebino umetnine. Umetnino lahko gledalec doživlja kot 

čisto likovno zaznavo – igro barv, črt, oblik in drugih likovnih elementov, kar je predmet 

proučevanja likovne teorije. 

Umetniki dvajsetega stoletja, pionirji abstarktne umetnosti (npr. Vasilij Kandinski) so 

raziskovali predvsem likovni izraz in vsebino slike. Likovno delo so z uvedbo abstraktnega 

motiva osvobodili njegove pripovedno-vsebinske sporočilnosti, zato se opazovalec lažje 

posveti predvsem likovni vsebini. (Butina, 2007) 

LIKOVNA IZRAZILA (LIKOVNOTEORETSKA PLAST) 

Sliko lahko opazujemo še na drugačen način. Vprašamo se, katere kombinacije barv je 

uporabil umetnik, da je dosegel posebno vedrino, otožnost ali dramatičnost kompozicije. 

Poleg barve lahko raziskujemo tudi druga likovna izrazila, ki jih je umetnik vključil v 

kompozicijo (npr. točke, črte, oblike ...). Ti pojmi se imenujejo likovni elementi in so skupni 

vsem panogam likovne umetnosti: slikarstvu, kiparstvu in arhitekturi, saj jih povezuje 

univerzalni likovni jezik. 
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Pri likovnih izraznih sredstvih (npr. pri barvi) moramo upoštevati njihovo kompleksno naravo, 

zato jih lahko analiziramo z več vidikov, npr. glede na: 

- Materialni aspekt(Vsaka snovna barva ima neko fizikalno lastnost določene materije, 

saj površina, obarvana s pigmentom, vpije določene valovne dolžine svetlobe, ostale 

pa odbije.) 

- Čuti aspekt (Barva kot svetloba vzdrži človeški organizem in sproži fiziološke procese, 

ki povzročijo čutni občutek barve. Določene barve vzpodbudijo v telesu tudi določene 

psihofiziološke reakcije. Npr. rdečo barvo vsi dojemamo kot aktivno barvo, ki deluje 

na organizem drugače od hladnih barv – vpliva na telesno temperaturo, utrip srca...) 

- Čustveni (emocionalni) aspekt (Določena barva lahko na človeka subjektivno deluje: 

nekdo jo ima rad, drugi je ne mara. Subjektivna, čustvena reakcija na barvo je torej 

lahko različna.) 

- Miselni (konceptualni) aspekt (Barva kot element sporoča o zunanjem svetu pa lahko 

deluje še na drugačen način. Sporoča nam informacije o določenih lastnostih 

zunanjega sveta; obleka, streha, roža je lahko rdeče barve. Rdeča barva je lahko tudi 

simbol nečesa. Pojem barva je tako na različne načine vključen v proces mišljenja.) 

Posamezne likovne elemente lahko analiziramo, jih primerjamo med seboj, opazujemo 

njihovo soodvisnost v sklopu celotne kompozicije, proučujemo možnost komponiranja itn. S 

temi področji se ukvarja likovna teorija, zato ji pravimo gramatika likovnega izražanja oz. 

gramatika likovnega jezika.(Butina, 2007) 

MATERIALNO-TEHNOLOŠKA SREDSTVA IN POSTOPKI PRI USTVARJANJU 

LIKOVNEGA DELA (LIKOVNOTEHNOLOŠKA PLAST) 

Pri analizi nekega likovnega dela, npr. slike, nas zanima tudi, na kakšno podlago, s katerimi 

materiali in s kakšno tehniko je slikar nanašal barve, kako so te barve nastale, kakšen je 

postopek priprave podlage za slikanje v določeni tehniki. Tehnološke analize in postopki niso 

predmet proučevanja likovne teorije. To problematiko materialnih sredstev in tehnik 

proučujejo druge vede – tehnologije posameznih področij: grafike, zidnega slikarstva, oljnega 

slikarstva itd. 
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Likovno teorijo pa zanimajo predvsem posledice oz. učinki tehnik na likovni izraz 

posameznega dela kakor tudi posledice slikarjevega koncepta, filozofije, ki ravno tako 

pogojujejo likovni izraz posameznega likovnega dela. Predmet proučevanja likovne teorije je 

torej izrazito likovno raziskovalne narave. Likovna teorija se podrobno ne ukvarja s 

problematiko tehnologij kot tudi ne s problematiko ikonografije in ikonologije upodabljajočih 

likovnih umetnosti.(Butina, 2007) 

PODROČJA LIKOVNE TEORIJE 

Ugotovili smo že da likovna teorija proučuje likovni jezik, ki je skupen vsem panogam likovne 

umetnosti. Likovna teorija raziskuje posamezna področja likovnega ustvarjanja in povezave 

med njimi. Pomaga nam, da razumemo likovna izrazila in zgradbo likovnih del. Glavna 

področja, ki jih proučuje likovna teorija, so torej: 

LIKOVNE PRVINE 

Bowers (1999) razlaga, da so likovni elementi oz. likovne prvine osnovni pojmi likovnega 

izražanja. Lahko jih razdelimo na orisne in na orisane likovne prvine, ki jih lahko orišemo z 

orisnimi. Z orisnimi likovnimi prvinami torej lahko orisujemo orisane likovne prvine. Obliko, 

ki je orisana likovna prvina, lahko orišemo s točko, črto ali z barvo, ki so orisne likovne 

prvine. 

a) Orisne likovne prvine: 

- Točka 

- Črta (linija) 

- Svetlo-temno 

- Barva 
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PODROČJE BARVNE TEORIJE 

Likovni teoretiki proučujejo barvo z mnogih izhodišč, pri čemer upoštevajo dognanja 

raziskovalcev različnih strok. Teorija barve je namreč strokovno področje, katerega razvoj je 

še posebej odvisen od interdisciplinarnega sodelovanja: 

Fiziki proučujejo področje narave svetlobe. 

Fiziologi in psihologi raziskujejo področje psihofiziologije zaznavanja barv, barvnih iluzij, 

barvnih kontrastov itn. 

Fiziki, kemiki, slikarji, fiziologi, psihologi so na področju barvne sistematike že poskusili vsak s 

svojega stališča urediti idealno, logično razvrstitev barv, ki naj bi kar najbolje služila barvni 

notaciji. 

Slikarji raziskujejo komponiranje barv, iščejo harmonije barv, proučujejo uporabo barvnih 

iluzij, barvnih kontrastov, pri čemer ni nujno, da svoja odkritja o interakciji barv opredelijo v 

pisni obliki. Včasih nam mnogo več lahko povedo njihove slike, ki pričajo o novih dognanjih s 

področja barvne teorije. 

(Povzeto po Itten J., 1970) 

b) Orisane likovne prvine: 

- Oblika (pri grafičnem oblikovanju se morata oblika in dizajn ujemati) 

- Ploskev (Včasih tudi 3D oblika in ne le ravna podlaga. Ploskev je omejena glede na 

predmet na katerem ustvarjamo grafični dizajn.) 

- Prostor 
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LIKOVNA MORFOLOGIJA IN LIKOVNE SPREMENLJIVKE 

Morfologija ali oblikoslovje je nauk o oblikah. To področje se ukvarja z raziskovanjem likovne 

oblikotvornosti. Likovne spremenljivke oz. variable so posebni pojmi, ki v okviru likovne 

morfologije predstavljajo določene lastnosti in vloge oblik ter drugih likovnih elementov. Na 

tej stopnji še ne govorimo o zaključeni kompoziciji. Likovnemu elementu oblika lahko 

spremeni velikost, smer, položaj itn. Pri spremenjenem položaju, spremeni smer, spremeni 

velikost se spremeni tudi vloga določene likovne enote v kompoziciji, saj so vsi deli 

kompozicije med seboj soodvisni. (Butina, 1997) 

Likovne spremenljivke ali variable so: 

- Tekstura 

- Število 

- Gostota 

- Smer 

- Velikost 

- Položaj 

- Likovna teža 

LIKOVNA KOMPOZICIJA 

Beseda kompozicija izhaja iz latinske besede in pomeni sestava, zgradba. Ko govorimo o 

likovni kompoziciji, govorimo o zaključeni celoti nekega dela, o medsebojnem učinkovanju in 

sintaksi njenih delov. V kompoziciji lahko primerjamo med seboj uporabljene likovne 

elemente, likovne spremenljivke, ugotavljamo povezave med njimi in zakonitosti skladnje. 

Organizacijske principe kompozicije, ki jih pri skladnji uporabljamo, imenujemo tudi načela 

likovnega reda ali pa kar kompozicijski elementi. 
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Načela likovnega reda so: 

- Proporc (razmerje in sorazmerje) 

- Ravnovesje (celota predstavlja neko ravnovesje) 

- Ritem 

- Kontrast (barvni, svetlo/temni kontrast) 

- Harmonija 

- Dominacija (prevlada) 

- Enotnost (želeno harmonijo, dominacijo ali enotnost lahko dosežemo z pravilno 

uporabo likovnih spremenljivk) 

V okviru naštetih organizacijskih principov se obravnavajo tudi pojmi: mera, interval, 

simetrija in drugi pojmi, ki prispevajo k sestavi kompozicije 

(http://www.egradiva.si/?page_id=61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 4:Likovne prvine/spremenljivke, (viri: osebni arhiv) 

http://www.egradiva.si/?page_id=61
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LIKOVNA SEMIOTIKA 

Semiotika ali semiologija je veda o znakih, pomeni tudi sposobnost branja znakov. 

Likovna semiotika je posebno področje likovne teorije. Ukvarja se s proučevanjem sistemov 

likovnih znakov, ki opredeljujejo določene likovne značilnosti zgodovinskih likovnih stilov in 

avtorskih slogov. Likovna semiotika se ukvarja tudi s kompleksnim proučevanjem likovne 

produkcije kot oblike komunikacije. Likovne forme so namreč artikulirani izrazi umetnikovih 

duhovnih vsebin, ki imajo obliko likovnih, znakovnih sistemov. 

To področje likovne teorije se med drugim torej ukvarja z raziskovanjem likovnih značilnosti 

in zgradbe likovnih stilov oz. avtorskih slogov, proučuje soodvisnost posameznih avtorskih 

poetik od mnogih vplivov, npr. prostora in časa, v katerem deluje posamezen avtor, 

njegovega pogleda na svet, njegove filozofije, temperamenta itd. Pri tem lahko primerja in 

analizira miselne, čustvene, čutne in materialne sestavine nekega dela. Likovna teorija se pri 

proučevanju posameznih likovnih del posredno dotakne tudi področja pomenov (semantike) 

uporabljenih likovnih izrazil, saj je likovno delo enotna strktura, kjer vsako dejanje sočasno 

vpliva na celoto in na posameznosti. Zato pripovedno-vsebinski koncept likovnega dela kot 

duhovni vzvod in tehnologija kot materialno-čutna sestavina vplivata na izbrana likovna 

izrazila kompozicije. (Butina, 2007) 

MOTORNO KOLO 

Motocikel je izraz za vozilo na dveh ali tudi treh kolesih. Od kolesa se motocikel razlikuje po 

tem da ga poganja nek agregat, ne pa človek s svojo fizično močjo. Na začetku je bilo 

dvokolesno vozilo z pomožnim motorjem poimenovano tudi kolo z motorjem. Vozilo so 

poimenovali kolo z motorjem ker je izhajalo iz klasičnega kolesa, na katerega so pritrdili 

pomožni agregat. Beseda motocikel izhaja iz blagovne znamke “Motocyclette” pariškega 

podjetja Werner. Podjetje Werner je, kot prvo podjetje, ki je pritrdilo pomožni agregat na 

klasično kolo leta 7. Januarja 1897. Beseda “Motocyclette” se je zelo hitro razširila in postala 

popularna po celi Evropi že v prvem desetletju 20. Stoletja. 

Motocikel običajno poganja dvotaktni ali štiritaktni bencinski agregat. V zadnjem času je vse 

več štiritaktnih agregatov, ker so bolj prijazni do okolja. V razvoju in uporabi pa so tudi že 

prvi elekro motorji. 
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ZAKONODAJA 

Slovenska zakonodaja s področja prometa, je urejena v skladu z Evropsko listino o varnosti v 

cestnem prometu. Področje varnosti, prometne signalizacije in pravil v cestnem prometu, je 

zajeto v Zakonu o varnosti cestnega prometa (ZVCP). Ta zakon med drugim obravnava tudi 

področje motornih vozil in drugih udeleţencev v cestnem prometu. V 23. členu Zakona o 

varnosti cestnega prometa (ZVCP) je definirano več pojmov v povezavi z naslovom poglavja, 

in sicer: 

Enosledno vozilo: je vozilo, katerega sled ni širša kot 50 cm; 

Motorno vozilo: je vozilo, namenjeno vožnji po cesti z močjo lastnega motorja, razen tirnih 

vozil in koles s pomožnim motorjem; 

Kolo s pomožnim motorjem: je enosledno vozilo (kolo, skiro, ipd.) s pomožnim motorjem, 

katerega delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm in 

katerega hitrost na ravni cesti je konstrukcijsko omejena na največ 25 km/h; 

Kolo: je enosledno ali dvosledno vozilo z najmanj dvema kolesoma, ki ga poganja voznik z 

lastno močjo; 

Motorno kolo: je motorno vozilo na dveh kolesih, s stranskim priklopnikom ali brez njega, pri 

katerem delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem presega 50 ccm oziroma pri 

katerem konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h; 

Kolo z motorjem: je motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi, katerega delovna prostornina 

motorja z notranjim izgorevanjem ne presega 50 ccm in katerega hitrost na ravni cesti je 

konstrukcijsko omejena na največ 45 km/h; 
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Po interpretaciji slovenske zakonodaje bi lahko enosledna motorna vozila označili kot 

skupino motoriziranih vozil na dveh kolesih, katero sestavljajo različne vrste motornih koles. 

Beseda motor ni samo pogovorni izraz za motocikel. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

je motor (tudi pogonski motor) opredeljen kot stroj, ki pretvarja notranjo in tlačno energijo v 

mehansko delo. Pri uporabi besede motor brez predpone, se ta izraz najpogosteje uporablja 

za motor z notranjim izgorevanjem 

(SSKJ:http://bos.zrcSazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=motor&hs=1, 

28.08.2009.) 

VRSTE ENOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL 

Enosledna motorna vozila se na tržišču pojavljajo v različnih oblikah in velikosti, med seboj 

pa se razlikujejo tudi po moči in dizajnu. Značilnosti in karakteristike so odvisne od namena 

uporabe motocikla, kot za primer: cestno hitrostno dirkanje, dolga potovanja, dnevne vožnje 

zunaj naselij, hitro dnevno premikanje v cestnih zamaških v mestih, vožnja in premagovanje 

ovir zunaj cest, in podobno. Motorna kolesa se uporabljajo za vožnjo v večjih mestih po 

svetu, saj so med najcenejšimi in najpogostejšimi oblikami motoriziranega transporta. 
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KATEGORIZACIJA MOTORNIH KOLES 

Motorna kolesa so določena v kategorije, tako kot vsa ostala vozila v cestnem prometu. Po 

naši zakonodaji ločimo štiri skupine enoslednih motornih vozil. Tabela spodaj prikazuje 

razporeditev motornih koles v kategorije. 

 

Slika 5: Kategorije motornih koles (Vir: http://e-uprava.gov.si/, 01.09.2009) 
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V juliju 2009, se je Zakon o varnosti cestnega prometa spremenil oz. dopolnil. Spremembe so 

vplivale tudi na opravljanje vozniškega izpita določenih kategorij. Po novem veljavnem 

zakonu, je za opravljanje izpita A kategorije določena višja starost voznikov, in sicer iz 21 let 

na 24 let, za trikolesa nad 15 kW pa je določena starost 21 let. Državni organi so se za 

tovrstno spremembo odločili zaradi varnostnih razlogov. Analize statističnih raziskav so 

pokazale, da se iz leta v leto število mrtvih in prometnih nesreč motoristov povečuje. Analize 

javnomnenjskih raziskav so pokazale, da mladi vozniki motoristi med 16-im in 26-im letom 

nimajo nobenih predsodkov in strahu pred (pre)hitro vožnjo, prav tako se ne zavedajo 

posledic svojega (nevarnega) ravnanja v cestnem prometu. Posledično je bilo določeno, da 

se starostna meja voznikov motornih vozil težje kategorije dvigne na 24 let 

(http://euprava.gov.si/, 01.09.2009). 
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RAZVOJ MOTOCIKLA 

- marec 1869, Louis-Guillaume Perreaux (FR.). Izdela prvo dvokolesno vozilo, ki ga takrat 

poganja parni agregat. 

- L. 1885, Gottlieb Daimler in Wilhelm Maybach (D.). Izdelata prvi prototip dvokolesnega 

vozila, ki poganja motor z notranjim izgorevanjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L. 1894, Hildebrand in Wolfmuller. Začneta s serijsko proizvodnjo in prodajo funkcionalnih 

dvokolesnih vozil. Od takrat naprej se začne tudi konstantni razvoj in proizvodnja motornih 

koles po celem svetu. 

- L.1895, Paris-Bordeaux (FR.). Takoj po izumu prvih uporabnih dvokolesnih vozil oziroma 

koles s pomožnim motorjem so sledila prva hitrostna tekmovanja. Od takrat so bila tovrstna 

tekmovanja stalnica. Na tekmovanjih so proizvajalci motornih koles promovirali svojo 

blagovno znamko in tehnološki napredek. 

- Po L. 1895 sledi hiter tehnološki in estetski razvoj motornih koles. Motorno kolo prične 

pridobivati na funkcionalnost in udobju vožnje. 

Slika 6: Kopija Daimlerovega motocikla (vir: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Daimler-1-
motorcycle-1.jpg) 
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- V zgodnjem obdobju zgodovine motornega kolesa so mnogi proizvajalci koles prilagodili 

svoje načrte za namestitev novega motorja z notranjim izgorevanjem. V času, ko so agregati 

postajali vse močnejši in so prerastli okvirje ter nosilnost klasičnega kolesa, se je število 

proizvajalcev motornih koles povečalo. 

- Ameriško podjetje Indian je bilo do prve svetovne vojne največji proizvajalec motornih 

koles in je takrat proizvedlo več kot 20.000 motornih koles letno. V dvajsetih letih 20. stoletja 

lovoriko prevzame Harley-Davidson, ki je svoje izdelke prodajal v sedeminšestdesetih 

državah. V tridesetih letih je bil največji proizvajalec nemški DKW. 

- Po drugi svetovni vojni je največji proizvajalec motornih koles na svetu postala britanska 

skupina BSA, ki je v petdesetih proizvedla do 75.000 motornih koles letno. V obdobju med 

letom 1955 in sedemdesetimi leti prevladuje nemški proizvajalec motociklov, podjetje NSU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 7:NSU Sportmax areodinamično motorno kolo, razred 250 cm ³ 

(vir: http://en.wikipedia.org/wiki/File:ZweiRadMuseumNSU_NSU-SportMax_1955.jpg 
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- V petdesetih je areodinamika začela igrati vse večjo vlogo pri razvoju motornih koles. Tako 

je prišlo do oblikovanja in razvoja aereodinamičnega oklepa na motociklu. Proizvajalca NSU 

in Moto Guzzi sta bila vodilna v tem razvoju, zato sta oblikovala zelo aereodinamične 

motocikle že pred ostalimi podjetji. Podjetje NSU je prvo, ki je oblikovalo zelo napreden in 

funkcionalen dizajn na oklepu motornega kolesa, kljub temu pa so so po letu 1956 izstopili iz 

tekmovanja Grand Prix in opustili razvojni projekt. Odločitev o izstopu je sledila, ko so se 

štirje njihovi dirkači smrtno ponesrečili v tekmovalnih sezonah med letoma 1954 in 1956. V 

letu 1957 je bil zmagovalec skoraj vseh dirk Moto Guzzijev konkurenčni areodinamični 

dirkalnik. Zaradi varnostnih vprašanj je FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) že v 

naslednjem letu prepovedala popolnoma zaprte aereodinamične oklepe na dirkalnikih. 

- L. 1945 Walter Kaaden izpopolni dvotaktni agregat. Lahka dvotaktna motorna kolesa so po 

Walterjevi izopolnitvi postala zelo priljubljena. Njihova uporaba in proizvodnja se je razpasla 

širom sveta predvsem v šestdesetih in vse do devetdesetih let dvajsetega stoletja. 

Danes v motociklistični industriji prevladujejo japonska podjetja – Honda, Kawasaki, Suzuki in 

Yamaha. Med zelo popularnimi in uspešnimi proizvajalci je še vedno ameriški Harley-

Davidson in nemški BMW. Ostale največje evropske moto industrije sta skupini Piaggio in 

Ducati v Italiji, KTM v Avstriji, Triumph v Britaniji. 

Proizvodnja manj zmogljivih motornih koles oziroma motornih koles do 300ccm, je 

skoncentrirana predvsem v Azijskih državah v razvoju in v Indiji.Najbolj uspešna podjetja v 

proizvodnji in prodaji tovrstni motornih koles so: Honda Super Cub, Hero MotoCorp, Bajaj in 

TVS Motors. 

  

http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cts=1331728626614&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fim-live.com%2F&ei=6JBgT47SKKiL4gTts4y1Dg&usg=AFQjCNEvwegs8f9AnrtBmHAtm_O8HL0Ajw&sig2=VAjtmVL6qFtBUlTf0KMBoA
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PROIZVODNJA DANES 

Danes proizvodnja motornih koles temelji na skupnem načrtovanju tehnologov, proizvajalcev 

in dizajnerjev. Cilj današnje proizvodnje je proizvesti čim bolj ekonomičen, funkcionalen in 

estetski produkt, ki ustreza serijski produkciji. Osnovni sestavni deli motornega kolesa so: 

- železen ali aluminijast okvir 

- teleskopske vilice, na katere je pritrjeno sprednje kolo z disk zavornim sistemom 

- bencinski motorni pogon 

- zadnje nihajke, na katere je pritrjeno zadnje kolo, ki prenaša agregatni pogon preko 

verige, kardana ali pasa 

- ostali sestavnih deli, ki so večinoma prilagojeni namembnosti motornega kolesa. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Motorcycle) 

IZBOR MOTORNEGA KOLESA 

Pred nakupom motornega kolesa je pomembno, da se voznik dobro posvetuje s prodajalcem 

o svojih željah, zmogljivosti, predvsem pa namembnosti motornega kolesa. Če je le mogoče, 

se izbrano motorno kolo testira za določen čas, saj se le tako dejansko ugotovi ustreznost 

izbranega motornega kolesa. Pri izbiranju le-tega se je pametno osredotočiti na počutje pri 

vožnji, saj se nemalokrat zgodi, da se voznik sooči s prisiljeno držo, zaradi katere se pojavijo 

bolečine v vratu ali hrbtenici. Posvetovanje z mehanikom je potrebno tudi glede mere 

motornega kolesa, pomikov sedeža in krmila. Pogosto je mogoče naročiti drugače oblikovan 

sedež ali krmilo. Vozniki si lahko pomagajo z vmesnimi členi krmila ali pa zamenjavo 

obstoječega z višjim, nižjim ali širšim krmilom, v kolikor presodijo, da jim vgrajeno serijsko 

krmilo ne ustreza. Nekoliko težje je pri nastavitvi stopalk, saj ima večina motornih koles tako 

konstruirane, da se ne premikajo (Gustinčič, 2007, str. 16). 

Pri izboru motornega kolesa je potrebno združiti prijetno s koristnim, saj ni nujno, da 

najnovejše motorno kolo iz kataloga ustreza vsakemu vozniku motoristu in njegovim željam. 

Da bi se dosegel popoln izbor motocikla, je potrebno uskladiti posameznikove želje in 

ponudbo proizvajalca motornih koles in dodatne opreme. 
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OSNOVE USMERJANJA MOTOCIKLA 

Način, na katerega enosledna vozila, kot so kolo ali motocikel, spreminjajo smer, je dokaj 

zapleten. Kako namreč lahko enosledno vozilo, ki nima opornih točk na strani kot večsledna 

vozila, premaguje bočne sile, ki nastanejo pri spreminjanju smeri, ne da bi se prevrnilo. Dva 

pojava igrata pomembno vlogo pri spreminjanju smeri enoslednih vozil. To sta radialna sila in 

vrtilna količina (Cocco, 2005). 

RADIALNA SILA 

Radialna sila po 2. Newtonem zakonu predstavlja vsoto vseh sil v prečni smeri in je enaka 

masi, pomnoženi z radialnim pospeškom, saj je kroženje pospešeno gibanje. Pogoj omogoča, 

da lahko motocikel z določeno maso, pri določeni hitrost zavije po določenem polmeru. Leži 

na zveznici osišča in trenutne lege točke na krožnici in je usmerjena proti osišču. Ker je 

pravokotna na obodno hitrost, ne spreminja velikosti hitrosti telesa, ampak le njegovo smer. 

(Cocco, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CENTRIFUGALNA SILA 

Centrifugalna sila je sredobežna sistemska sila, ki deluje za opazovalca v neinercialnem, 

enakomerno se vrtečem opazovanem sistemu na telo v radialni smeri, stran od osi. 

  

Slika 8: Radialna sila med vožnjo skozi ovinek (Cocco, 2005) 
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VRTILNA KOLIČINA 

Podrobna predstavitev zakonov fizike, ki ustvarijo vrtilno količino, bi bila prezahtevna in 

preobširna za potrebe diplomskega dela. Preprosto povedano, vsakič, ko se telo hitro vrti 

okoli svoje osi in je istočasno izpostavljeno rotaciji okoli druge osi, to povzroči gibanje okoli 

tretje osi. Z drugimi besedami, kolesi se zaradi hitrosti, ki jo ima motocikel, vrtita naprej 

(vrtenje kolesa). Ko obrnemo krmilo v levo (obračanje krmila), bo motocikel začel rotacijo 

okoli vzdolžne osi – začel se bo nagibati v desno (rotacija okoli vzdolžne osi) (Cocco, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 9: Vrtilna količina (Cocco, 2005) 
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TIPI MOTORNIH KOLES 

Motorna kolesa lahko razdelimo na tri osnovne tipe: 

- Cestno motorno kolo 

- Terensko motorno kolo 

- Kombinirano motornokolo 

Naštete vrste motonih koles imajo svoje podvrste. 

Med cestne motorje spadajo tako imenovana: športna motorna kolesa, chopperji, tourer 

motorna kolesa, naked bike, scooterji in mopedi. 

Med terenska vozila spadajo takoimenovana: hard enduro in cross motorna kolesa. Oziroma 

vsa motorna kolesa ki so posebaj pripravljena za tekmovanja izven cestišča. Motocikli tega 

tipa večinoma ne ustrezajo cestnoprometnim predpisom, zato za njih ne moremo pridobiti 

prometnega dovoljenja. 

Med kombinirana motorna kolesa spadajo takoimenovana: enduro in supermoto motorna 

kolesa, oziroma vsa tista motorna kolesa, ki so primerna in udobna za vožnjo po cestišču in 

izven, ter zakonsko ustrezajo cestnoprometnim predpisom. 

Vsako motorno kolo ima nekatere značilne nastavitve, ki vplivajo na tehniko vožnje in na 

pozicijo, oziroma držo motorista. 

DRŽA NA MOTOCIKLU 

Drža motorista na motornem kolesu je pogojena od, voznikove geometrije telesa v 

kombinaciji z geometrijo motornega kolesa. Poznamo tri osnovne drže motorista: 

Športna drža – zaradi same geometrije športnega motornega kolesa je pozicija voznika pri 

manjši hitrosi nekoliko neudobna. Še posebaj pri zaviranju se vsa sila prenese na voznikove 

roke. Telo je nagnjeno naprej, od pasu gor, skoraj ležeča pozicija. stopalke so pozicionirane 

pod ali rahlo za voznikom. Zaradi pozicije stopalk so noge voznika zelo pokrčene. Voznik se 

pri višji hitrosti običajno še bolj stisne ob rezervoar motocikla, tako se skrije za vetrobransko 
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zaščito in zmanjša zračni upor. Športno motorno kolo je primernejše za hitro in dinamično 

vožnjo, saj se takrat sile razporedijo in vožnja postane udobnejša. 

Klasična drža – Običajna drža na enduro, cross in supermoto motornih kolesih. Voznik sedi 

pokončno ali rahlo naprej. Stopalke so pozicionirane pod voznikom. Noge so rahlo pokrčene 

ali iztegnjene. Taka drža je precej udobna. Pimerna je za daljše razdalje in manjše hitrosti. Pri 

večji hitrosti na voznika prične delovati zelo močna sila zračnega upora. 

Potovalna drža – značilna drža na chopperjih, scooterjih in tourer oziroma potovalnih 

motornih kolesih. Sedišče je pozicionirano nekoliko nižje. Zgornji del trupa je izravnan ali 

rahlo nagnjen nazaj. Noge so rahlo pokrčene, po potrebi iztegnjene naprej. Taka drža je zelo 

udobna, in primerna za daljša potovanja. Zaradi nizkega težišča, tako motorno kolo ni 

primerno za večje nagibe v ovinku. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_motorcycles) 

ZAŠČITA VOZNIKOV ENOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL 

Izbor zaščitne opreme za voznika je odvisen tudi od vrste motornega kolesa, ki ga (bo) 

posameznik uporablja(l) v cestnem prometu, saj so primerna zaščitna sredstva tudi pogoj za 

manj poškodb in večjo varnost v cestnem prometu. Na trgu ponudbe kombinezonov, kot tudi 

ostalih zaščitnih delov za voznike motornih koles, je izbor pester in raznolik, pri tem pa se je 

potrebno osredotočiti na potrebe voznika in kakovost ponujenih izdelkov s strani 

dobaviteljev. 

ZAŠČITNA OBLEKA 

Izbiramo lahko med enodelnim in dvodelnim kombinezonom različnih barv in materialov. Ne 

glede na to, za kakšen kombinezon (po kroju in barvi) smo se odločili, je še vedno na prvem 

mestu seveda usnje oz. usnjeni izdelki, saj le-tega tekstilna industrija še vedno ni presegla 

niti po kvaliteti niti po vzdržljivosti. Kakovostno usnje omogoča solidno počutje tako v vročih 

kot v hladnih vremenskih razmerah, zato je vedno najboljša izbira za voznika motornega 

kolesa. Pravilno izbran kombinezon je tak, da telesu dovoljuje dokaj svobodno gibanje. To ne 

pomeni, da je ohlapen in širok. Kombinezon je potrebno obleči čez perilo in majico, v 

primeru mraza pa lahko še kakšno jakno čez. Zaradi odvajanja vlage iz telesa je priporočljivo, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_motorcycles
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da je perilo iz sintetičnih materialov. Pravilna velikost in kroj kombinezona ima poglavitno 

nalogo, da voznika obvaruje pred morebitnimi poškodbami 

(http://www.varna-voznja.si/motoristi, 30.7.2009). 

Kombinezon ima pomembno vlogo pri zaščiti pred poškodbami, zato imajo kvalitetni 

kombinezoni ojačane oz. dodatno zaščitene občutljive predele. Tako lahko nudi uporabniku 

dodatno ramensko zaščito, zaščito komolcev, bokov in kolen, nekateri pa tudi zaščito 

hrbtenice in ledvenega dela. Zahtevni vozniki motornih koles, ki prisegajo le na najboljšo 

opremo, se odločajo za zaščito narejeno iz najboljše goveje nape, ki je debela vsaj 1,2 

milimetra. Poklicni motorni vozniki se odločajo za kengurujevo usnje, ki je lažje in odpornejše 

od govejega usnja. Kengurujevo usnje je debelo približno 0,8 milimetra in je zelo odporno 

proti obremenitvam. Tovrstni kombinezoni na trgu dosegajo zelo visoke cene. 

(Motosvet.com: http://www.motosvet.com/usnjeni-kombinezoni.html, 6.9.2008). 

ZAŠČITA ZA GLAVO 

Za varno vožnjo z motornim kolesom, je zaščita za glavo nujno potrebna. Čelada ima 

edinstveno funkcijo, in sicer da varuje voznika motornega kolesa pred poškodbami glave, ki 

so lahko posledica zunanjih vplivov ali udarcev. Čelada mora ustrezati zakonskim 

standardom, če jo želimo uporabljati pri vožnji v cestnem prometu. Standard oz. atest z 

oznako ECE 22/05, ne določa samo izpolnjen minimalni pogoj za prodajo na trgu, ampak 

predstavlja tudi test zmogljivosti posamičnih čelad. Za voznikovo varnost pa ne zadošča 

samo standard, ampak tudi pravilna izbira in velikost čelade. Pri tem je potrebno, da si voznik 

izmeri obseg glave za dober prst nad obrvmi, saj taka meritev pove velikost čelade. Če se 

izmeri vmesna številka, se najprej preizkusi manjša številka. Motorist natakne čelado na 

glavo tako, da se močno v stran razširijo zapenjalna jermena in jo iz smeri čela proti zatilju 

natakne na glavo. Čelada mora premikati kožo obraza in jo je mogoče čutiti po vsej glavi 

(Motosvet.com: http://www.motosvet.com/celade-hrup-in-frfotanje.html), 22.6.2008). 

  



GRAFIČNA PREDELAVA MOTORNEGA KOLESA KAWASAKI ZX6R 

DIPLOMSKO DELO 

41 

Voznik motorist lahko na trgu ponudbe izbira med čelado iz polikarbonata ali kompozitno 

čelado. Čelade iz polikarbonata oz. brizgane plastike so zelo kakovostne. Kompozitne čelade 

pa so narejene iz steklenih vlaken in vezivne smole in omogočajo, da se sile udarcev 

natančneje razporedijo. Tovrstne čelade so lažje, hkrati pa imajo tudi slabo lastnost, in sicer: 

previsoko ceno, zaradi ročnega dela. Na trgu se pojavlja več vrst čelad, in sicer: zaprte, 

odprte, Cross čelade, Tour čelade in Avtočelade. 

Dobra čelada je taka, ki ima ojačitvene pasove, omogoča prehod zračnega toka, znižuje 

hrupnost ter vozniku nudi kvalitetno zaščito za vožnjo na motornem kolesu. Podatki raziskav 

kažejo, kako pomembno je nositi varnostno čelado pri vožnji z motornim kolesom. Varnostna 

čelada nemalokrat reši voznika pred hujšimi posledicami prometnih nesreč. 

ZAŠČITA ZA ROKE 

Rokavice so pomemben del opreme za zaščito rok in členkov, saj le-te ščitijo pred 

poškodbami, kot tudi spremenljivimi vremenskim razmeram. Brez udobne zaščite tudi ni 

pravega občutka ob dotiku na plin oz. zavore. Vozniki lahko izbirajo med različnimi vrstami 

rokavic, tako po kvaliteti kot tudi materialu. 
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ZAŠČITNA OBUTEV 

Za udobno vožnjo je potrebno poskrbeti tudi za kakovostno obutev. Obuvalo prave velikosti 

vpliva na kakovostno vožnjo, saj nam da pravi občutek pri pritiskanju na stopalko zavore. 

Zaščitni škornji so različnih vrst, materialov in velikosti, zato je pomembno, katero obutev 

bomo izbrali za vožnjo z motornim kolesom. Za vožnjo z motornim kolesom ločimo tri vrste 

škornjev. To so: športni, motokros in potovalni škornji. 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 10: Moto oprema 

(vir: http://www.moto-oprema.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=1_17) 

http://www.moto-oprema.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=1_17
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MOTOCIKLIZEM 

FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) razvršča motociklistične dirke v štiri glavne 

kategorije: 

- CESTNA TEKMOVANJA 

- CROSS IN ENDURO TEKMOVANJA 

- SPEEDWAY TEKMOVANJA 

- MOTO SPRINT 

Vsaka kategorija je sestavljena iz več podkategorij. 

SVETOVNO PRVENSTVO V CESTNEM MOTOCIKLIZMU ALI MOTO GP 

Je med občinstvom ena izmed najbolj priljubljenih in najbolj poznanih kategorij 

motociklističnih tekmovanj. Svetovno prvenstvo v motociklizmu je najvišji razred cestnega 

dirkanja z motocikli. Trenutno je razdeljen v tri razrede: 125 cm3, 250 cm3 in MotoGP (do 800 

cm3). Motocikli, s katerimi dirkajo v prvenstvu, so namensko zgrajeni, ni jih mogoče kupiti in 

ne ustrezajo cestnim predpisom. V sestavi motociklov je največja razlika z drugimi 

kategorijami, na primer World Superbike, kjer uporabljajo modificirane verzije serijskih 

motociklov. 

SUPERBIKE TEKMOVANJA 

Superbike tekmovanja spadajo v kategorijo cestnih tekmovanj. Tekmovanja potekajo na 

namenskih dirkališčih. Motocikli, s katerimi tekmovalci tekmujejo, so preurejena serijska 

motorna kolesa. Oklep oziroma zunanji izgled motornega kolesa mora ustrezati serijskemu 

motociklu. Tekmovalne motocikle v tej tekmovalni kategoriji mora poganjati štiritaktni 

agregat, ki je pri dvovaljnem motociklu omejen med 800 in 1200ccm, pri štirivaljnem pa med 

750 in 1000ccm. 

  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dirka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Motocikel
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SUPERSPORT TEKMOVANJA 

Supersport tekmovanja ravno tako spadajo v kategorijo cestnih tekmovanj. Podobno kot pri 

superbike tekmovanjih, tudi v tej kategoriji tekmovalci tekmujejo z modificiranimi 

tovarniškimi motocikli. Agregat tekmovalnega motocikla mora biti štiritaktni in je omejen 

med 400 in 600ccm pri štirivaljnih ter med 600 in 750ccm na dvovaljnih agregatih. Vsa 

tekmovalna motorna kolesa morajo izpolnjevati FIM homologacijske zahteve. Predpisi v 

supersport kategoriji so strožji glede predelav motociklov. 

VZDRŽLJIVOSTNA TEKMOVANJA 

Na vzdržljivostnih tekmovanjih se preizkuša vzdržljivost motornih koles, opreme in 

tekmovalcev. Potekajo na progah, ki so namenjene za cestne dirke. Voznikom iz iste ekipe je 

dovoljeno, da se med dirko zamenjujejo. Vzdržljivostna tekmovanja so lahko pripravljena 

tako, da tekmovalci dosežejo določeno število krogov v čim krajšem času, ali pa da v 

določenem času dosežejo čim večjo razdaljo, oziroma število krogov. 

TEKMOVANJA PRIKOLIČARJEV 

So posebna kategorija motociklističnih tekmovanj, v katerih med seboj tekmujejo motorna 

kolesa s stransko prikolico. Za doseganje dobrih rezultatov je pomembna usklajenost voznika 

in sopotnika v stranski prikolici. 

TRUE ROAD RACING 

Je ena izmed kategorij cestnih tekmovanj. Tovrstna tekmovanja potekajo po običajnih javnih 

cestiščih, ki so v času dirke zaprta za javni promet. 

MOTOCROSS 

Tekmovanja potekajo izven cestišča, na progah, urejenih za ta namen. Proge so običajno zelo 

razgibane s številnimi urejenimi skoki. Podlaga take proge je običajno trava, pesek, zemlja 

itd. Tekmovalci tekmujejo s cross motornimi kolesi. 

SUPERCROSS 

Poteka na umetno prirejenih progah s številnimi skoki. Supercross tekmovanja prirejajo na 

večjih stadionih in dvoranah. Podlaga take proge je običajno mešanica peska in zemlje. 

Tekmovalci tekmujejo s cross motornimi kolesi. 
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SUPERMOTO 

Supermoto je kategorija, v kateri se tekmuje na posebej pripravljenih dirkališčih. Dirkališče je 

običajno kombinirano z odseki asfalta in z izvencestnimi odseki s skoki. Motorno kolo v 

supermoto kategoriji je praktično cross motorno kolo s cestnimi pnevmatikami in 

prilagojenim vzmetenjem. 

ENDURO TEKMOVANJA 

Enduro tekmovanja potekajo izven cestišča, običajno na neurejenih smereh ali na posebej 

tehnično zahtevnih progah z mnogimi ovirami. 

HARE SCRAMBLE TEKMOVANJA 

Je zvrst izvencestnih tekmovanj. Za tekmovanje je določena smer oziroma neurejen krog. Cilj 

tekmovalcev je napraviti določeno število krogov oziroma smeri v čim krajšem času. 

CROSS-COUNTRY RALLY 

Običajna tekmovanja te discipline trajajo tudi po več dni skupaj. Tekmovalci morajo v čim 

krajšem času prevoziti določeno razdaljo. Tekmovalci te discipline prevozijo povprečno 300 

kilometrov dnevno po zelo zahtevnem terenu, neurejenih progah, večinoma puščavi. 

SPEEDWAY TEKMOVANJA 

Za to disciplino je značilna ovalna proga, ločimo pa več podvrst speedway tekmovanj glede 

na podlago. 

SPEEDWAY 

Klasični speedway poteka na ovalni stezi brez naklona. Podlaga take steze je zemlja. Motorna 

kolesa za speedway imajo eno prestavo in so brez zavor, zato je v tej disciplini ob zavoju 

značilna vožnja počez oziroma powersliding. 

GRASS TRACK 

Ta zvrst ima podobne značilnosti kot speedway, razlikuje se v daljšem krogu in podlagi, ki je 

naravni nepripravljen teren, običajno travnik. 

ICE SPEEDWAY 

Je praktično speedway na ledeni podlagi. 
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BOARD RACE 

Tekmovanje na posebej prilagojeni ovalni progi z velikimi nakloni v ovinku. 

AUTO RACE 

Japonska različica speedway tekmovanja na asfaltni podlagi. 

DRAG RACING 

Je tekmovanje v šprintu. Na signal po dva udeleženca pospešita po 1610 metrov dolgi ravni 

progi. V tej disciplini zmaga tekmovalec, ki prvi prevozi ciljno črto. 

HILL CLIMB 

Je disciplina, v kateri tekmovalci z motornim kolesom poskušajo prevoziti čim večjo razdaljo v 

določeno klančino, oziroma pridejo na vrh določene klančine v čim krajšem času. 

LANDSPEED RACING 

Je disciplina, v kateri je cilj tekmovalcev doseči svetovni rekord v doseženi končni hitrosti. 

Motocikli v tej disciplini so skrajno modificirana motorna kolesa za doseganje največjih 

hitrosti. Zelo znano prizorišče tovrstnih tekmovanj je Bonneville Salt Flats. Motorna kolesa so 

razvrščena v številne kategorije na podlagi določenih kriterijev. 

TEKMOVANJA STARODOBNIKOV 

Tekmovanja starodobnih motornih koles potekajo v skoraj vseh zgoraj naštetih disciplinah. 

Motorno kolo mora biti za udeležbo na teh tekmovanjih starejše od 25 let, izpolnjevati pa 

mora še druge točno določene kriterije 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Motorcycle_racing) 
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GRAFIČNA PODOBA NA MOTORNIH KOLESIH IN 

MOTORISTIČNI OPREMI 

Proizvajalci motornih koles in motoristične opreme še posebej v zadnjem času dajejo velik 

pomen grafični podobi svojih izdelkov. Zaradi vse večje konkurence na trgu ponudnikov in 

proizvajalcev se srečujemo z raznoliko ponudbo izdelkov podobne kvalitete raznih blagovnih 

znamk v raznoraznih barvah oz. dizajnih. Barva je postala zaščitni znak nekaterih 

proizvajalcev motornih koles, na primer: DUCATTI – rdeča osnova; YAMAHA – modra osnova; 

KTM – oranžna osnova; KAWASAKI – zelena osnova. Motocikle naštetih blagovnih znamk 

seveda dobimo tudi v drugih barvnih kombinacijah. Na novih motociklih in motoristični 

opremi je večinoma tudi jasno razviden logotip oziroma napis blagovne znamke. Tako 

proizvajalci motociklov kot motoristične opreme se odločajo za vse bolj dinamične barvne 

dizajne, ki vključujejo več barv in razne vzorce. Grafični dizajn je še posebej poudarjen na 

čeladah in zaščitni obleki ter na motociklih in opremi dirkačev. Posebej zanimive grafične 

dizajne lahko opazimo v MOTO GP in SUPERCROSSU. 
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PREDSTAVITEV IN ANALIZA GRAFIČNE PODOBE 

MOTOCIKLISTIČNEGA KOMPLETA VALENTINA ROSSI. 

V diplomskem delu je predstavljena grafična podoba motociklističnega kompleta Valentina 

Rossija. Odločitev za predstavitev njegovega kompleta je nastala, ker je svetovno eden 

najbolj znanih motociklistov, Rossi pa tudi sam priznava, da mu je grafična podoba motocikla 

in opreme zelo pomembna. V eni tekmovalni sezoni ga tako lahko opazimo v raznih grafičnih 

kompletih. Njegova strast do grafične raznolikosti se opazi predvsem na čeladi, kjer grafična 

površina ni tako strogo sponzorsko omejena. V njegovem grafičnem kompletu je mogoče 

opaziti tudi edinstvene simbole ali napise, ki nosijo globlji pomen. Z uporabo zanj značilnih 

barv in simbolov si je Rossi ustvaril samosvojo podobo. 
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VALENTINO ROSSI – NA KRATKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sem Valentino Rossi. In rad bi bil človek, ne ikona.” 

(Avtobiografija Valentino Rossi 2005) 

Narodnost: Italijan 

Datum rojstva: 16. Februar 1979 

Kraj Rojstva: Urbino 

Višina: 182 cm 

Teža: 59 kg 

Bivališče: London 

Tekmovalna številka: 46 

Devetkratni svetovni prvak med leti (od 1996 do 2011) 

Dirkaško moštvo (2012): Ducati Corse 

Tekmovalni razred: Moto GP 

  

Slika 11: Valentino Rossi ( vir: http://www.moto-
oprema.com/shop/index.php?main_page=index&cPath=1_17) 
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VALENTINO ROSSI IN NJEGOV ODNOS DO GRAFIČNE PODOBE 

( Avtobiografija Valentino Rossi 2005, ) 

“Nameščanje nalepk. Samo jaz smem to narediti, glede tega sem vraževeren.” 

“Visoke standarde imam. Motcikel mora biti v odličnem stanju, ličen, brez nalepk na 

napačnih mestih. Barve morajo biti usklajene, smiselno skupaj. Vizualni učinek mora v hipu 

zavesti opazovalca. Pri meni se to nanaša na vse, kar imam. Toda pri motociklu, tej stvari, ki 

jo ljubim bolj kot vse drugo, so moji standardi še višji.” 

Ponoči se namreč pogosto zmuznem v garažo našega moštva. Na nekaterih dirkah to 

naredim prav vsako noč, ker sem neskončno rad sam z motociklom. Moje nočne dejavnosti 

so se začele že v letih, ko sem dirkal v razredu do 125 kubikov, in so neprestano povezane z 

mojo strastjo do estetike in nalepk, ki so pozneje postale moja obsedenost. Nič ne prepustim 

naklučju, ko izbiram barvo ali nalepkeza svojega konjička. Zato sem zmerom prevzel glavno 

besedo v vsaki razpravi, v kateri smo odločali o estetiki mojega dirkalnika. To sem počel 

vedno, pri vsakem motociklu, v vsakem razredu, v vseh moštvih. In seveda je še danes tako. 

Nikomur ni dovoljeno nalepiti niti ene same nalepke na moj motocikel, razen če je to logo 

tehničnega pokrovitelja. Še pred nekaj leti sem bil glede tega neomajen. Zdaj pa je za 

številko pristojen Roby: on jo prilepi, saj jo mora nato prekriti s prozorno barvo. Z izjemo 

tega – pa še to je bolj tehnični postopek – pa za vse v zvezi z nalepkami skrbim sam. To 

zahteva čas in priprave, zato sem začel zahajati v garažo ponoči. Podnevi je tam vedno veliko 

ljudi, mehanikov, tehnikov in drugih. Samo v napoto bi jim bil, če bi se hotel približati 

motociklu le zato, da nanj prilepim nalepke. Tudi ko sem postajal starejši in sem se vzpenjal 

skozi razrede 125 kubikov, 250 kubikov, 500 kubikov pa vse do Moto GP, sem ohranil to 

strast do estetike in nalepk, prav tako pa navado, da ponoči obiskujem garažo moštva. 

Seveda se tudi podnevi rad ukvarjam z motociklom, toda moj odnos z njim je tako poseben, 

da lahko ure in ure preživim ob tem, da ga gledam in občudujem, pa tudi prepričati se 

hočem, ali je vse na njem tako, kot mora biti. V bistvu ne počnem nič otipljivega, nikoli se ne 

dotaknem ničesar na motociklu, razen seveda nalepk. 

Za zahtevno grafično podobo Valentina skrbi oblikovalec Aldo Drudi. 
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RAZNOLIKOST GRAFIČNIH PODOB VR46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Slika 12: Valentino Rossi, Aprilia 250ccm, 1999 ( vir: http://www.motogp.com/) 

Slika 13: Valentino Rossi, Honda NSR500, Mugello (ITA) 2001 ( vir: http://www.motogp.com/) 
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Slika 14: Valentino Rossi, Honda RC211V, Valencia (SPA) 2003 ( vir: http://www.motogp.com/ ) 

Slika 15: Valentino Rossi, Yamaha M1, Brno (SPA) 2004 ( vir: http://www.motogp.com/ ) 
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Slika 16: Valentino Rossi, Yamaha M1, 2007 ( vir: http://www.motogp.com/ ) 

Slika 17: Valentino Rossi, Yamaha M1, Barcelona (SPA)  2008 ( vir: http://www.motogp.com/ ) 
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Slika 18: Valentino Rossi, Yamaha M1, Laguna Seca (USA) 2009 ( vir: http://www.motogp.com/ ) 

Slika 19:Valentino Rossi, Yamaha M1, Laguna Seca (USA) 2010 ( vir: http://www.exposay.com/ ) 
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Slika 20:Valentino Rossi, Ducati team, Mugello (ITA) 2011 ( vir: http://www.motogp.com/ ) 

Slika 21: Valentino Rossi, Ducati team, testiranje 2012 ( vir: http://www.motogp.com/ ) 
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PREDSTAVITEV IN ANALIZA GRAFIČNE PODOBE VR46 

L.2012 

 

 

Slika 22: Valentino rossi komplet 2012 – os. grafike, ( vir: http://www.ultimatemotorcycling.com/ ) 
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OSEBNE GRAFIKE 

1. Številka 46: je številka, ki jo Valentino nosi že od začetka, ko je dirkal še z mini 

motocikli. 46 je bila tudi očetova številka, v času ko je zmagal na svoji prvi veliki 

nagradi na 250-kubičnem morbidelliju leta 1979. Leto 1979 je obenem tudi 

Valentinova letnica rojstva. Iz tega razloga je sklenil, da bo tudi on nosil to številko. 

Svojo odločitev je utemeljil z besedami: “Ta številka mi predstavlja mojo kariero in 

deloma tudi moje življenje. Prav gotovo pa simbolizira mojo izjemno, neverjetno 

pustolovščino.” (Valentino Rossi, 2005, str.263) 

2. THE DOCTOR: vzdevek, ki ga je pridobil zaradi svoje izjemnosti. Valentino se včasih 

pošali, da nosi ta vzdevek le zato, ker je Rossi običajen priimek med italjanskimi 

doktorji. 

3. PES GUIDO: nalepka, ki simbolizira Valentinovega psa Guida. To nalepko si je 

Valentino prvič prilepil leta 2001, tik preden je obeležila pomemben dogodek - 

premagal je namreč Biaggija in postal prvak kraljevskega razreda do 500 kubikov. Ker 

mu je nalepka prinesla srečo, je od tedaj na vseh njegovih motociklih. 

4. TRIBU DEI CHIHUAHUA: ime indijanskega plemena, ki si ga je nadelil Valentino s svojo 

najbližjo družbo: “Pleme je nedotakljivo. Za nas je prijateljstvo od nekdaj 

najpomembnejša vrednota, ki ima prednost pred vsem.” (Valentino Rossi, 2005, 

str.263) Poleg napisa je slika želve, ki ga spremlja že od otroštva in mu prinaša srečo. 

5. SONCE 

6. LUNA: sonce in luna predstavljata dve plati Valentinove osebnosti. Zunaj steze je 

vesel in lahkoten, na dirkalniku pa se prelevi v temačnejšo in agresivnejšo osebo. 

7. POLLERIA OSVALDO: na nalepki piše tudi “tutti i polli conoscono Osvaldo” v prevodu: 

“vsi piščanci poznajo Osvalda.” Osvaldo je en prvih sponzorjev, ki je verjel v 

Valentinov talent. Pomagal mu je na začetku kariere, v simbol hvaležnosti pa je na 

Valentinovem motociklu še dandanes Osvaldova nalepka. 

8. WLF: okrajšava za W – viva, L – la, F – figa, ki je Valentinov poklon pripadnicam 

nežnejšega spola. 

9. VR 46: okrajšava za Valentino Rossi 46 in obenem njegova blagovna znamka oblačil.  
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SPONZORSKE GRAFIKE 

Pomembnejše grafike se pojavljajo na bolj opaznih mestih. Včasih se napis istega sponzorja 

pojavi tudi večkrat. Sponzorji namreč z dirkači sklenejo pogodbo, s katero se dirkačevo 

moštvo zavezuje, da bo za določeno vsoto denarja na svoj dirkalnik prilepilo sponzorjevo 

blagovno znamko ali ime podjetja. 

 

  

Slika 23: Valentino rossi komplet 2012 - sponzorji, ( vir: http://www.motogp.com/ ) 
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BARVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MOŠTVENE BARVE 

Osnovna moštvena barva (DUCATI CORSE) je rdeča. Po rdeči barvi so najbolj prepoznavni 

tudi motocikli proizvajalca Ducati. Prevladujeta tudi umazano bela in črna. V ospredju je 

mogoče opaziti dve zeleni liniji, ki v celoti ponazarjata barve italijanske zastave. 

2. OSEBNE BARVE 

Valentino Rossi je od samega začetka dirkalne kariere znan po flourescentnih barvah. 

Njegova številka 46 in ostale grafike se skoraj vedno pojavljajo v rumeni barvi in ostalih 

fluorescentnih barvnih odtenkih. Po tem je dobil tudi enega izmed vzdevkov “Highlighter 

Pen” (“marker”). 

  

Slika 24: Valentino rossi komplet 2012 - barve, ( vir: http://www.motogp.com/ ) 
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RDEČA:  

Rdeča v dvanajstdelnem barvnem krogu ni niti rumenkasta niti modrikasta. Njene mogočne 

in neustavljive žareče moči ne moremo zlahka zatreti, vendar pa je tudi nenavadno 

prilagodljiva in obsega najrazličnejše značaje. Kakor hitro ji spremenimo odtenek v 

rumenkasto ali modrikasto rdečo, postane zelo občutljiva. Tako rumenkasto rdeča kot 

modrikasto rdeča lahko  dasta veliko modulacij. Rdečeoranžna je gosta in neprozorna, sveti, 

kot bi bila polna notranje toplote. Topel značaj rdeče se v rdečeoranžni stopnjuje do ognjene 

moči. Svetloba rdečeoranžne barve pospešuje rast rastlin in krepi organske funkcije. V 

ustreznem kontrastu postane rdeča izraz vročične, bojevite strasti. Ker je značilna za planet 

Mars, je ujeta v žgoči svet vojn in demonov. Vojščaki so v bojih nosili rdečeoranžne obleke in 

s tem ponazarjali svoj poklic. V rdečeoranžni  barvi  žari strastna telesna ljubezen. Čista rdeča 

barva pa pomeni poduhovljeno ljubezen. 

MODRA:  

Čista modra je barva, ki nima ne rumenkastega ne rdečkastega nadiha. Tako kot je rdeča 

vedno aktivna, je modra vedno pasivna, če jo gledamo z materialno prostorskega stališča. Z 

duhovno materialnega stališča pa je modra aktivna in rdeča pasivna. Modra je vedno hladna, 

rdeča pa vedno topla. Modra učinkuje ponotranjeno. Tako kot se rdeča sklada s krvjo, tako 

se modra sklada z živčevjem. Ljudje ki imajo v subjektivnih barvah povdarjeno modro, so po 

videzu večinoma bledi, slabokrvni, zato pa živčno močnejši. Modra je moč, kot sila narave 

pozimi, v kateri je skrito vse, kar klije in raste. Modra je vedno senčna, po svoji svetlosti se 

nagiba k temi. Neoprijemljiv nič je, pa vendar navzoča kot prozorna atmosfera. V atmosferi 

se pojavlja modra v različnih odtenkih, od najsvetlejše nebesno modre do najtemnejše 

črnomodre na nočnem nebu. Za nas je simbol vere, Kitajcem pa je pomenila simbol 

nesmrtnosti. 

ZELENA:  

Zelena je vmesna barva med rumeno in modro. Glede na to , ali je zelena bolj rumenkasta ali 

bol modrikasta, se menja tudi njen izraz. Zelena je sekundarna barva, ki nastane z mešanjem 

dveh primarnih barv. Težje pa je zmešati zelen tako, da nobena od uporabljenih barv ne 

prevladuje. Zelena je barva rastlinskega sveta ter skrivnostnega klorofila, ki sodeluje pri 

fotosintezi. Ko svetloba doseže zemlo, ko voda in zrak sprostita elemente, takrat požene 
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kvišku oživljajoča moč zelene. Izrazne vrednosti zelene barve so plodnost, zadovoljstvo, mir 

in upanje, pa tudi združevanje ter prežemanje znanja in vere. 

RUMENA:  

Rumena je najsvetlejša od vseh čistih barv. To značilno svetlost pa izgubi takoj, ko jo 

zmešamo s sivo, črno ali vijolično barvo. Rumena je kot nekakšna gosta, materialna bela. Bolj 

ko se ta svetloba pogreza v gostost neprozorne materije, bolj postaja rumenooranžna, 

oranžna in rdečeoranžna. Rdeča je mejna točka rumene, čeprav z njo na videz ni povezana. 

Na sredi lestvice od rumene do rdeče leži oranžna, ki je najmočnejše prežemanje svetlobe in 

snovi. Zlatorumena je podobna nekakšni povsem subliminirani  

snovi, ki jo povzroča moč svetlobe, neoprijemljivo žareča je, neprozorna in lahka kot čisto 

trepetanje. Zlata – simbol onstranstva, čudežnosti ter kraljestva svetlobe in sonca. Zlato 

rumena kot najsvetlejša barva simbolizira razum in znanje. Zastrta rumena izraža zavist, 

izdajo, hinavščino, dvom, nezaupanje in blodnje. (Johannes Itten, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Barvni krog, ( vir: http://projekti.gimvic.org/2004/2d/barvevinterierih/indexpravi.htm ) 
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GRAFIČNA PREDELAVA MOTORNEGA KOLESA 

KAWASAKI ZX6R 

PROJEKT 

Kot projekt sem dobil v grafično predelavo motocikel Kawasaki ZX6R, letnik 2004. Kawasaki 

ZX6R ali Ninja je cestno motorno kolo. Novega lahko dobimo v klasični Kawasaki zeleni barvi, 

modri, sivi ali črni barvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 26: Kawasaki ZX6R L.2004, 



GRAFIČNA PREDELAVA MOTORNEGA KOLESA KAWASAKI ZX6R 

DIPLOMSKO DELO 

64 

Kawasaki ZX 6R – TEHNIČNI PODATKI 

Agregat: 4taktni, vodno hlajen 

Prostornina :636 cm3 

Maksimalna moč : 95.5 kW 130 KM/14,000 rpm 

Maksimalen navor : 70.5 N-m /11,500 rpm 

Menjalnik : 6-stopenjski, nožni 

Dimenzija sprednje pnevmatike : 120/65ZR17M/C 

Dimenzija zadnje pnevmatike: 180/55ZR17M/C 

Dimenzije motocikla ( D x Š x V ) :2,065 x 715 x 1,110 mm 

Višina sedeža : 820 mm 

Kapaciteta rezervoarja : 17 L 

Suha teža: 164 Kg 

Motorno kolo, ki sem ga dobil v predelavo, je bilo na splošno v dobrem stanju. Omenjeni 

motocikel je namenjen izključno dirkanju, saj so na njem montirani oklepi iz steklenih vlaken. 

Motocikel je tudi brez luči in posledično prometnega dovoljenja. Na dirkalniku je veliko 

dodatne opreme, ki omogoča doseganje boljših rezultatov na dirki. V nekoliko slabšem 

stanju so bili oklepi, kar ima neposreden vpliv na mojo pripravo in delo. Podlaga, v tem 

primeru oklep, mora biti namreč ustrezno pripravljen, če želimo nanj prilepiti nalepke, saj se 

na hrapavo podlago nalepka ne prime. Če je podlaga v neželjeni barvi, z nalepko ne 

dosežemo pravega učinka. Podlaga in barva sta dejavnika, ki bistveno vplivata na tehnični 

vidik grafične obdelave Podlago je potrebno zato ustrezno pripraviti. Če je ta v ustreznih 

barvah in so te dobro ohranjene, jo je potrebno dobro očistiti. V nasprotnem primeru je 

potrebno podlago na novo pobarvati. Barvanje je proces, ki zahteva dobro pripravo in 

izkušnje. 
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SPOZNAVANJE ŽELJA IN OSEBNIH ZNAČILNOSTI STRANKE 

Za projekt sem v grafično predelavo vzel bratovo motorno kolo. Naročnik Marko Fajt je rojen 

2. 9. 1981. Za motociklizem se zanima že od otroštva. Za amatersko tekmovanje s cestnim 

motociklom se je odločil pred dvema letoma. Na njegovo odločitev za ta hobi so deloma 

vplivali prijatelji, ki so se takrat ravno tako odločili za ta hobi, deloma pa je na njegovo 

odločitev vplivalo tudi spoznanje, da je hitra vožnja po cestišču, namenjenem za cestni 

promet, zelo nevarna. Dirkališča so načrtovana tako, da imajo na zavojih izletne cone, kar 

zmanjša možnost poškodb dirkačev. Poleg tega so okrog cestišča razporejeni redarji, ki 

nadzirajo pravilno uporabo dirkališča in z zastavami opozarjajo na morebitne nevarnosti. Na 

dirkališču je vedno tudi reševalno vozilo z osebjem, ki nemudoma ukrepa ob poškodbah 

dirkačev. 

Naročnik je motocikel kupil aprila leta 2011, tik pred sezono, takrat pa ni bilo časa za grafično 

predelavo in estetske popravke, zato se je odločil, da bo to projekt za naslednjo tekmovalno 

sezono. 

Oktobra leta 2011 je tako pristopil k meni z željo, da mu pripravim predogled kako naj bi 

izgledal dirkalnik. Predlagal sem mu, da se pogovoriva ob motociklu. Oklepi so od daleč 

izgledali v solidnem stanju, v resnici pa sem ocenil, da bo z njimi potrebnega veliko dela. 

Povprašal sem naročnika o predlogih oziroma smernicah. Želel si je, da bi bil motocikel igriv, 

da bi ohranil nekaj kawasaki zelene barve v kombinaciji s še katero drugo barvo. Kot 

poglavitna sponzorja na motociklu je želel logotip Frizerskega salona svoje punce Špele in 

moj logotip – Fajt Design. Stranko poznam kot karakterno zelo zagnanega in 

temperamentnega. 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 27: Marko Fajt, Kawasaki ZX6R, Grobnik (HR) 2011, ( vir: osebni arhiv) 
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V naslednjih dneh po najinem pogovoru sem začel z demontažo oklepov. . Odločil sem se, da 

bom fotografiral celoten postopek dela in pripravo ter to uporabil za diplomsko delo. kljub 

temu, da sem opravil že več podobnih projektov, je ta zahteval veliko strogega 

dokumentiranja. 

PRIPRAVA STRANKI PRILAGOJENEGA PREDOGLEDA 

Stranki za boljšo predstavo večinoma pripravim predogled v programu Corel Draw X5. Ta 

program je namenjen predvsem vektorski sliki in je manj uporaben za predelavo fotografij. 

Za načrtovanje v Corelu se že od samega začetka odločam zato, ker si tako olajšam nadaljnje 

delo z izdelavo nalepk, o čemer je več govora v naslednjih poglavjih. Sledili so predogledi, ki 

sem jih pripravljal v času do decembra 2011. 
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Slika 28: Predogled, Kawasaki ZX6R, (Predogled 1,2), ( vir: osebni arhiv ) 

 

 

 

Slika 29: Predogled, Kawasaki ZX6R, (Predogled 3,4), ( vir: osebni arhiv ) 
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Slika 30: Predogled, Kawasaki ZX6R, (Predogled 5,6), ( vir: osebni arhiv ) 

 

Slika 31: Predogled, Kawasaki ZX6R, (Predogled 5,6), ( vir: osebni arhiv ) 
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POPRAVKI S STRANKO 

Prvi predogledi, ki jih pripravim, so namenjeni le grobi predstavi. Ko si stranka ogleda 

predoglede, predlaga popravke. Stranka običajno med predogledi izbere grobo grafično 

podobo, na podlagi katere gradimo naprej. Sledijo popravki s stranko. Naročniku je bil nabolj 

všeč predogled 8, ki sva ga zato podrobneje dodelala v še nekaj predlogov. 

Slika 32: Predogled, Kawasaki ZX6R, (Popravek s stranko 1,2), ( vir: osebni arhiv ) 

 

 

Slika 33: Predogled, Kawasaki ZX6R, (Popravek s stranko 2,3), ( vir: osebni arhiv ) 
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Slika 34: Predogled, Kawasaki ZX6R, (Popravek s stranko 4,5), ( vir: osebni arhiv ) 

 

 

 

Slika 35: Predogled, Kawasaki ZX6R, (Popravek s stranko 6,7), ( vir: osebni arhiv ) 

 

Zaradi podrobnejšega in željam stranke prilagojenega predogleda se ta lažje odloči za eno od 

opcij. Naročnik se je v tem primeru odločil za Predogled - (Popravek s stranko 7). 
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POSTOPEK IZDELAVE PO KORAKIH 

DEMONTAŽA OKLEPOV 

Oklepi so bili potrebni ustrezne priprave, zato jih je bilo potrebno demontirati. Oklepi so na 

dirkalniku večinoma montirani s t. i. hitrimi spojkami, ki jih je možno ročno odpeti. Ostali 

oklepi so pritrjeni z vijaki. Za demontažo torej potrebujemo nekaj osnovnega orodja: izvijač, 

komplet gedore in kombinirane klešče. 

PREGLEDOVANJE IN BRUŠENJE 

Ko sem odstranil oklepe, sem jih najprej temeljito opral in pregledal. Sledilo je prvo brušenje. 

S prvim brušenjem lahko odkrijemo morebitne z barvo prekrite napake ali poškodbe. 

Poškodbe sem spotoma označeval. 
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KRPANJE OKLEPOV 

Oklepi so iz vlaken in poliestrske smole. Za krpanje takih oklepov uporabljamo temu 

primerno smolo, ki jo kupimo v kompletu. Komplet vsebuje poliestrsko smolo, trdilec in 

poliestrska vlakna. Priprava podlage, ki jo želimo zakrpati je bistvenega pomena. Podlago 

pripravimo tako, da s hrapavim brusilnim papirjem P40 obrusimo področje poškodbe. Za 

boljši oprijem lahko na področju poškodbe z vrtalnikom navrtamo tudi male luknjice. Med 

nanašanjem smole in vlaken pronica smola v luknje, ki smo jih navrtali, ko pa se smola 

posuši, luknjice delujejo kot sidra. Zahtevnejše je krpanje večjih poškodb, kjer moramo 

predčasno s kartonom ali lepilnim trakom oblikovati željeno obliko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 36: Poliester komplet in pripomočki za lepljenje, ( vir: osebni arhiv) 
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GROBO OBLIKOVANJE 

Ko končamo z lepljenjem oklepov, sledi grobo oblikovanje ali brušenje. Običajno je med 

prvim lepljenjem zelo težko dobiti željeno obliko brez napak. Večinoma je dobljena oblika 

precej reliefna. S prvim brušenjem obrusimo zakrpana področja v željeno obliko. To 

počnemo z biaksom ter brusilnim papirjem grobosti P80. Dobljena oblika je zaradi poroznosti 

materiala osnova za dodatno obdelavo, nato pa sledi kitanje oklepov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 37: Grobo oblikovanje, ( vir: osebni arhiv )  
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KITANJE OKLEPOV 

Zaradi poroznosti materiala so običajno opazne napake na oklepih. Še posebej so te napake 

vidne na novo zakrpanih delih. Pred barvanjem moramo podlago primerno oblikovati in 

zgladiti. V tej fazi to dosežemo tako, da podlago pokitamo. To storimo z avtoličarskim kitom. 

Kit je gosta zmes, v katero primešamo trdilec. Pripravljen kit nanašamo na neravne dele s 

pomočjo lopatic. 

Slika 38: Kitanje oklepov, ( vir: osebni arhiv ) 

 

BRUŠENJE KITA 

Sledi brušenje kita do željene oblike. Včasih je potrebno isti predel večkrat kitati in 

posledično brusiti, da dosežemo najboljši rezultat. Kit brusimo z brusilnim papirjem grobosti 

P100–220. 

  



GRAFIČNA PREDELAVA MOTORNEGA KOLESA KAWASAKI ZX6R 

DIPLOMSKO DELO 

75 

PRANJE OKLEPOV 

Pred nanašanjem špric kita je potrebno oklepe temeljito oprati zaradi prahu, ki nastane pri 

brušenju kita. Priporočljivo je pranje z brusilno krpico in čistilom. S pranjem podlago tudi 

razmastimo, kar je priporočljivo pred vsakim nanašanjem barve z avtoličarsko pištolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 39: Pranje oklepov, ( vir: osebni arhiv ) 
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NANAŠANJE ŠPRIC KITA 

Nanašanje špric kita sledi, ko ocenimo, da je podlaga dobro oblikovana in zglajena. Špric kit 

je kit v tekoči obliki. Namenjen je izglajevanju manjših napak ali poškodb v podlagi, na primer 

globljih prask, ki so nastale pri brušenju kita. Špric kit namešamo po navodilih proizvajalca – 

običajno 4:1, kar pomeni na štiri enote špric kita ena enota trdilca, temu dodamo 15% akril 

razredčila. Zmes nanašamo z avtoličarsko pištolo pod pritiskom 4bar, z razdalje 20–40 cm. 

Slika 40: Nanašanje špric kita, ( vir: osebni arhiv ) 
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BRUŠENJE ŠPRIC KITA 

Ko se špric kit primerno posuši (5 do 10h), lahko začnemo z brušenjem. Špric kit brusimo z 

vodobrusnim papirjem grobosti P220–500. Pred brušenjem podlago blago obarvamo. To 

služi za pomoč, da vidimo kje smo podlago že obrusili in ali je podlaga po brušenju dovolj 

dobro zglajena. Scejene predele in predele, na katere smo nanesli debelejši sloj, da 

prekrijemo napake, obrusimo najprej z busilnim papirjem grobosti P220. Nato prebrusimo 

celotno podlago z brusilnim papirjem grobosti P400. Brusimo z dlanjo v večjih krožnih 

potezah in izpiramo z vodo. Voda pomaga pri sprotnem čiščenju podlage in brusilnega 

papirja 

Slika 41: Brušenje špric kita, ( vir: osebni arhiv ) 
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PRIPRAVA PROSTORA ZA BARVANJE 

Prostor, v katerem barvamo, mora biti primerno ogret in zaščiten pred naravnimi vplivi kot je 

veter ali dež, priporočljivo pa je tudi dobro prezračevanje. Idealen prostor za barvanje je 

lakirna komora, ki je narejena tako, da zrak kroži skozi filtre, kar prepreči, da bi na sveže 

pobarvane predmete padal prah. V lakirni komori je tudi konstantna primerna temperatura. 

Lakiramo lahko tudi v drugih prostorih. Pomembno je, da je v prostoru čim manj 

nepotrebnih predmetov, in da je ta prostor dobro osvetljen.  

BARVANJE 

Ko je podlaga primerno zglajena, lahko pričnemo z barvanjem. Barvo namešamo po 

navodilih proizvajalca. Akril ali K2 lake večinoma namešamo v razmerju 2:1, kar pomeni na 

dve enoti barve ena enota trdilca, zmes redčimo z 15% redčila. Barvo nanašamo z 

avtoličarsko pištolo pod pritiskom 3,5bar, z razdalje 20–40 cm. 

ŠČITENJE SEGMENTOV 

Če nek predmet barvamo v več različnih barv in med njimi želimo ostre prehode, moramo ta 

predmet po potrebi zaščititi. To storimo z zaščitnim lepilnim trakom in časopisnim papirjem. 

Priporočljivo je zaščito iz določenega segmenta odstraniti, preden se barva popolnoma 

posuši. 

 

Slika 42: Barvanje in ščitenje segmentov, ( vir: osebni arhiv ) 
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PRIPRAVA GRAFIK 

Grafike, oziroma nalepke, pripravim s pomočjo računalniškega programa Corel Draw X5. 

Nato jih izrežem iz enobarvne lepilne folije s pomočjo rezalnega ploterja GRAPHTEC CE5000-

60. Ploter deluje le, če so grafike pravilno obdelane, kar pomeni, da so v vektorski obliki. 

Glavna razlika med vektorsko in bitno sliko je ta, da je bitna slika sestavljena iz mnogih 

barvnih točk, ki skupaj sestavljajo neko celoto ali sliko. Vektorska slika pa je iz t. i. vozličev, ki 

so povezani z vektorji oziroma s smermi. Ne glede na to, koliko vektorsko sliko povečamo, se 

njena kvaliteta ne zmanjša. Manj kot je vozlov v vektorski sliki, bolj je primerna za ploterski 

izrez. Ploter GRAPHTEC CE5000-60 je namenjen izrezu folije do širine 60 cm, dolžina je 

neomejena. Iz posameznih izrezanih delov, ki se med seboj prekrivajo, lahko sestavimo tudi 

večbarvno nalepko. 

  

Slika 43: Izdelava grafik, ( vir: osebni arhiv ) 
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MONTAŽA GRAFIK 

Ko so nalepke izrezane, je potrebno odstraniti odpadek. Po odstranjevanju odpadka nam na 

podlagi folije ostane željeni vzorec. Ker je običajno ta vzorec iz več delov, ki sestavljajo neko 

celoto, in bi montaža vsakega dela posebej bila zelo zahtevna in zamudna, vzorec prelepimo 

s t. i. prenosno folijo. Prenosna folija nam omogoča, da prenesemo celotni vzorec s podlage 

folije na željeni predmet. Pred aplikacijo nalepke podlago namočimo z vodo, v katero 

dodamo malo milnice. Ko je nalepka na željenem mestu, s posebnim gumijastim raklom 

izpodrinemo vodo in zrak izpod nalepke tako, da pritisnemo in povlečemo rakel čez nalepko 

v različne smeri. Ko izpodrinemo vso vodo in zrak, pazljivo odstranimo še prenosno folijo in 

pri tem pazimo, da so vsi sestavni deli nalepke ostali na predmetu, v tem primeru na oklepih. 

Nalepko montiramo s pomočjo prenosne folije na mokro podlago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAKIRANJE 

Oklepe lahko po potrebi lakiramo. Z lakom dodatno zaščitimo barvo in nalepke. Lakiramo z 

nevtralnim lakom za avtoreparaturo. Lakiramo tako, da nanašamo lak v več slojih. Med 

posameznimi sloji pustimo, da se lak posuši, nato ga obrusimo, očistimo in ponovno 

lakiramo. Postopek ponavljamo, dokler ne dobimo čisto ravno svetlečo podlago, brez 

reliefnih razlik, kjer je bila aplicirana nalepka. 

Slika 44: Montaža grafik, ( vir: osebni arhiv ) 
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PREDSTAVITEV GRAFIČNE PREDELAVE NA MOTOCIKLU 

KAWASAKI ZX6R IN MOTORISTIČNI OPREMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 45: ZX6R pred grafično predelavo, ( vir: osebni arhiv ) 

Slika 46: ZX6R po grafični predelavi, ( vir: osebni arhiv ) 
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Slika 47: grafična predelava motocikla ZX6R, ( vir: osebni arhiv ) 
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PREDSTAVITEV MOTOCIKLISTIČNEGA KOMPLETA 

MARKO FAJT 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 48Motociklistični komplet Marko Fajt 29, ( vir: osebni arhiv ) 
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KAWASAKI ZX6R – UTRINKI IZ DIRKALIŠČA GROBNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 49: Utrinek iz dirkališča grobnik 06.09.2012, ( vir: osebni arhiv ) 

Slika 50: Utrinek iz dirkališča grobnik 06.09.2012, ( vir: osebni arhiv ) 
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UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK 

Menim, da mi je podrobnejši opis postopka od priprave do končne grafične podobe 

motornega kolesa zelo koristil. Diplomska naloga mi bo lahko služila tudi kot portfolio 

oziroma referenca za potencialne bodoče stranke. Z vpogledom v diplomsko nalogo si lažje 

predstavljamo, koliko truda in dela je potrebno vložiti v podoben projekt. Prednost mojega 

grafičnega dela na motornem kolesu je predvsem v tem, da me motociklizem in grafično 

oblikovanje zelo zanimata. Tako se v konkretnem primeru združita dva hobija. Ker me 

podobni projekti veselijo, sem pri takem delu zelo natančen in samokritičen. V zadnjem letu 

sem zaradi takega odnosa do dela dobil kar nekaj naročil, fotografije podobnih projektov pa 

so dodane v prilogi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOŠKO RAZISKOVANI DEL 

 



GRAFIČNA PREDELAVA MOTORNEGA KOLESA KAWASAKI ZX6R 

DIPLOMSKO DELO 

87 

PISNA UČNA PRIPRAVA 

Šola: Osnovna Šola Srečka Kosovela Sežana  

Mentorica na OŠ: Uršič Jelena 

Predmet: likovna vzgoja 

Razred: 7 

Število ur: 2 

Datum: 05.06.2012 

 

Likovno področje: grafika 

Likovna naloga: oblikovanje logotipa in odtiskovanje šablone 

Likovna tehnika: akril, šablonski tisk 

Likovni motiv: skupinski logotip 

Materiali in orodja: škarje, podlaga, olfa nož, čopič, akril 

Učna sredstva in pripomočki: računalnik, projektor, fotografije v učbeniku 

Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Medpredmetne povezave: umetnostna zgodovina 

Literatura: učni načrt za likovno vzgojo 

 

Cilji: 

Učenci: 

- bogatijo domišljijo in likovne sposobnosti.  

- razvijajo svoje čustvene, intelektualne, doživljajske, socialne in estetske osebnostne 

kvalitete, značilnosti in sposobnosti. 
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- razvijajo motorične sposobnosti ob uporabi okolju primernih orodij in materialov.  

- razvijajo miselne spretnosti na različnih taksonomskih nivojih in v različnih vsebinah v 

povezavi z grafičnim dizajnom. 

- opredelijoposebnosti grafičnega oblikovanja 

- cenijo grafični dizajn kot izvirno umetniško delo 

- grafična dela kritično ovrednotijo 

- usvojijo likovne pojme: grafični dizajn, industrijska grafika in umetniška grafika 
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            UČITELJ           UČENCI METODE, OBLIKE 

DELA, AV MEDIJI 

UVODNI DEL: 

 

Pozdravljeni! Sem Matjaž, 

študent likovne pedagogike, 

danes nadomeščm vašo 

profesorico. Za začetek si 

bomo pogledali nekaj 

fotografij. 

 

 

 

OSREDNJI DEL: 

 

- SPOZNAVANJE LIKOVNIH 

POJMOV 

 

- po ugotovitvah, učence 

povprašam o skupnih točkah, 

ki so jih opazili v primerih. 

 

Kašnih oblik in materialov so 

površine s katerimi se ukvarja 

grafični oblikovalec. Kakšen 

pomen ima kompozicija. 

Ugotovijo da sem jim prikazal 

primere grafičnega 

oblikovanja, da se z grafičnim 

dizajnom srečujemo vsak 

dan: naštejejo primere iz 

okolice. Uugotovijo tudi, da 

je grafično oblikovanje smer 

industrijske grafike. In je 

namenjeno predvsem širši 

javnosti in množični 

produkciji 

 

 

 

 

 

 

- ugotovijo, da dober grafični 

dizajn nekaj sporoča in nima 

le estetske funkcije. 

- ugotovijo, da je pri 

kompoziciji v grafičnem 

oblikovanju pomemben 

odnos delov do celote. Da je 

nek grafični dizajn rezultat 

predhodnega načrtovanja.  

 
 
 
 
 

-demonstracija fotografij z 

različnimi primeri grafičnega 

oblikovanja.  

-pogovor 

-frontalna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pogovor 

-frontalna oblika 

 

 



GRAFIČNA PREDELAVA MOTORNEGA KOLESA KAWASAKI ZX6R 

DIPLOMSKO DELO 

90 

 

- vprašam kaj vedo o 

blagovnih znamkah, kako so 

nastale.  

 

- pokažem primere kaj je 

grafična podoba, logotip 

(primere različnih logotipov) 

in vprašam o osnovnih 

lastnostih logotipa.  

 

- obnovimo glavne 

značilnosti industrijske in 

umetniške grafike. 

 

-NAPOVED LIKOVNE NALOGE 

 

- pojasnim učencem, da bodo 

blikovali štiri iskupine. V 

skupinah boste blikovali 

skupen logotip. 

( opomnim da bodo imeli za 

načrtovanje logotipa 15 min. 

Poudarim, da naj bo logotip 

enostaven in naj predstavlja 

neko značilnost skupine.) 

npr: začetnice imen, ime 

skupine, simbol ki predstavlja 

-  pojasnijo da se grafični 

oblikovalci ukvarjajo tudi z 

oblikovanjem logotipov. 

 

 

 - ugotovijo da je logotip 

poenostavljen simbol za neko 

blagovno znamko ali 

podjetje. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prisluhnejo posredovani 

nalogi in izpostavijo 

posebnosti izvedbe. 
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skupino, kombinacija simbola 

in črke… 

Nato bo vsak zase na osnutku 

določil pozicijo, barvo in 

velikost logotipa. 

S pomočjo čopiča, barve in 

predhodno izdelane matrice 

boste prerisali logotip na 

majico – (šablonski tisk). 

Matrico za prenos logotipa 

na majico boste izdelali s 

pomočjo škarij in olfa noža. 

Učence opozorim, da naj 

bodo pri izdelavi matrice 

pozorni, da se ne 

poškodujejo.Obnovimo 

likovno nalogo in izpostavimo 

pomembnosti, ki so izhodišče 

za uspešno izvedbo likovne 

naloge: upoštevanje formata, 

upoštevanje odnosa delov do 

celote v kompoziciji, 

sporočilnost, kontrast. 

 

 

 

LIKOVNO IZRAŽANJE 

- predlagam učencem da se 

razporedijo v skupine po štiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Demonstracija. Pokažem 

postopek izdelave matrice.  

-Frontalna oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFIČNA PREDELAVA MOTORNEGA KOLESA KAWASAKI ZX6R 

DIPLOMSKO DELO 

92 

Razdelim prazne liste A4 za 

načrtovanje skupnega 

logotipa.  

- opazujem in po potrebi 

pomagam. Opozarjam 

učence naj bodo pozorni z 

delom s ostrimi predmeti 

 

- ko učenci končajo z 

načrtovanjem logotipa, dobi 

vsak še po en list na katerem 

je natisnjen obris kratke 

majice. Dobijo tudi list za 

izdelavo matrice. Razložim da 

vsak zase določi velikost, 

barvo in pozicijo 

oblikovanega logotipa na 

osnutku.  

 

- svetujem,  da učenci logotip 

glede na osnutek prerišejo na 

majico s pomočjo predhodno 

izdelane šablone. Opomnim 

naj se sklicujejo na 

predhodno izdelan osnutek 

(pozicija, barva, velikost). 

 

 

 

 

- v skupinah po štiri 

načrtujejo logotip po 

predhodno posredovanih 

navodilih. 

 

 

 

 

 

- določijo pozicijo, barvo in 

velikost izdelanega logotipa 

na osnutku.  

 

 

 

- na papir prerišejo logotip v 

želeni velikosti in izdelajo 

matrico. 

 

 

- s pomočjo čopiča, akrila in 

matrice prerišejo logotip na 

majico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Skupinsko delo 
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-ZAKLJUČEK 

- 15 minut pred koncem ure 

izdelke z učencirazporedimo 

na sredini razreda in jih 

skupaj vrednotimo in 

oblikujemo kriterije. 

 

 

 

- z učenci ovrednotim likovne 

izdelke 

 

 

 

 -Učenci razporedijo izdelke, 

oblikujejo kriterije  

vrednotenja:   upoštevanje 

formata, upoštevanje odnosa 

delov do celote v kompoziciji, 

sporočilnost, kontrast. 

 

- ovrednotijo likovne izdelke 

po oblikovanih kriterijih 

 

 

 

 

- pogovor, frontalna oblika 
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ANALIZA IZVEDBE UČNE URE 

SPLOŠNE UGOTOVITVE: 

Učencem sem posredoval novo učno snov. Uvod sem izpeljal s pomočjo uvodne motivacije. 

Učenci so preko pogovora prihajali sami do spoznanj. V posredovanje snovi sem vključil 

projekcije fotografij v povezavi z učno snovjo in demonstracijo postopka izdelave šablone. 

Čeprav niso sodelovali vsi učenci, je večina likovno nalogo uspešno opravila. Učna snov je 

bila podana preko pogovora, tako pa so učenci sami prihajali do ugotovitev. Posameznim 

učencem, ki vsebine likovnih pojmov niso razumeli, sem vsebino dodatno obrazložil. Pri 

izdelavi šablone za šablonski tisk sem posebnosti izdelave obrazložil z demonstracijo 

postopka. 

Učenci so bili zelo aktivni, mogoče pa sem pogrešal malo več sodelovanja redkih 

posameznikov. Menim, da je bil pouk dobro problemsko zastavljen. Med učenci je vladalo 

sproščeno in umirjeno vzdušje. Učenci so pokazali pozitivno motivacijo pri izvajanju likovne 

naloge. 

Pri izvajanju likovne dajavnosti sem uporabil metodo razlage in pogovora, demonstracijo z 

uporabo AV. medijev, skupinsko in frontalno obliko dela. Ker je posredovanje učne snovi 

potekalo večinoma preko pogovora, sem moral med učenci ohraniti zbranost in motivacijo, 

kar pa je v večji skupini nekoliko težje. Nekateri učenci so bili za delo bolj zavzeti kot  drugi, 

zato sem po vsej verjetnosti z njimi nekoliko več sodeloval, z ostalimi pa manj, saj niso bili 

tako motivirani za delo.  

Med posredovanjem učne snovi sem na platno projiciral fotografije, ki sem si jih predhodno 

pripravil, na tablo pa sem sproti zapisoval ključne besede oz. ugotovitve, do katerih smo z 

učenci prihajali preko pogovora. Pred začetkom izvedbe likovne naloge sem demonstriral 

postopek izdelave šablone. Izdelal sem enostavno šablono in predstavil postopek tiska na 

tabli. Zdi se, da je bila demonstracija zelo nazorno prikazana, saj so mi učenci potrdili, da so 

postopek razumeli. Medtem ko so učenci izvajali likovno nalogo, sem jim razdelil liste za 

pripravo osnutka, na katerih so bile zapisane ključne besede učne snovi 
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Učenci so izpolnili cilje likovne naloge. V skupinah so oblikovali logotipe, ki so ustrezali 

napovedani likovni nalogi. Logotipi so bili preneseni na majice preko šablonskega tiska s 

čopičem in akrilnimi barvami. Med vrednotenjem so učenci obnovili učno snov ter predstavili 

pomen oblikovanih logotipov. Mislim, da so učenci imeli največ težav pri samem načrtovanju 

logotipa. Večinoma so na začetku načrtovali zelo detajlne in realne logotipe. S šablonskim 

tiskom sem dosegel, da so učenci začeli razmišljati bolj abstraktno in so posledično načrtovali 

bolj enostavne oblike, za katere je bilo mogoče izdelati šablono. S svojim vodenjem sem 

zadovoljen predvsem zato, ker so me učenci nagradili z dobro voljo, motivacijo za delo in 

odlično izvedeno likovno nalogo. 
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ANALIZA IZDELKOV: 

Kriteriji, ki smo jih določili za uspešno opravljeno likovno nalogo, so bili: 

- upoštevanje formata 

- upoštevanje odnosa med deli in celoto v kompoziciji logotipa 

- sporočilnost logotipa 

- barvni kontrast 

IZDELEK 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumen odtis na svetlo modri majici. Logotip je oblikovala prva skupina. Pomen logotipa je 

skupina zagovarjala kot živahnost skupine. Predvsem mi je pri konkretnem primeru všeč 

izbrana pozicija. Pozicija logotipa je lepo usklajena s formatom, upošteva odnos delov do 

celote v kompoziciji, predvsem pa je zelo kreativna in igriva. Odtis je tehnično zelo natančen 

in kvaliteten, ni pa izrazitega kontrasta med rumeno in modro barvo. Učenka je upoštevala 

vse posredovane posebnosti in uspešno rešila likovni problem. 
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IZDELEK 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moder odtis na zeleni majici. Logotip je oblikovala druga skupina. Pomen logotipa je skupina 

zagovarjala kot skupek simbolov, ki pomenijo ljubezen do košarke, nogometa in video iger. 

Učenci so odtisnjenemu simbolu prostoročno narisali še trup z nogami in rokami, manj izvirni 

pa so bili pri izbiri pozicije tiska, kljub temu pa so upoštevali format in odnos delov do celote 

v kompoziciji. Oblikovan logotip je izviren, učenci so dobro izbrali barvno kombinacijo in 

dosegli svetlo–temni kontrast ter uspešno rešili likovni problem. 



GRAFIČNA PREDELAVA MOTORNEGA KOLESA KAWASAKI ZX6R 

DIPLOMSKO DELO 

98 

IZDELEK 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijoličen odtis na beli majici. Logotip je oblikovala tretja skupina. Pomen logotipa je skupina 

predstavila kot abstraktni simbol, ki predstavlja začetne črke vseh članov skupine. Učenke so 

v konkretnem primeru oblikovani simbol odtisnile na zgornji desni del majice. Imele so nekaj 

težav pri uporabi olfa noža za izdelavo šablone. Upoštevale so vsa navodila za izvedbo naloge 

in uspešno rešile likovni problem. 
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IZDELEK 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisani odtis na beli majici. Skupina je pomen oblikovanega logotipa predstavila kot skupino 

dobrih deklet. Učenke so vsako črko ali simbol odtisnile v drugi barvi. Simbol so postavile 

diagonalno glede na format. Upoštevale so vsa navodila za izvedbo likovne naloge in jo rešile 

izvirno. 
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