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I Z  Z G O D O V I N E

Irena Keršič

Logotip Delovne skupine 
za ohranjanje zgodovine 

zdravstvene in babiške nege pri 
Zbornici – Zvezi
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I Z  Z G O D O V I N E

Darinka Klemenc, članica Delovne skupine 

za ohranjanje zgodovine zdravstvene in 

babiške nege in nekdanja predsednica 

strokovne organizacije, je že 2018 

predlagala, da bi tudi delovna skupina 

imela – po vzoru strokovnih sekcij in 

regijskih strokovnih društev – svoj logotip 

t. j. grafični element, ki označuje blagovno 

znamko, zavedajoč se, da delovna skupina 

postaja prepoznavna v okviru strokovne 

organizacije in zunaj nje.

Na 14. seji Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdra-
vstvene in babiške nege, ki je bila 5. 11. 2019, je bil predlog 
sprejet in posredovan Zbornici – Zvezi. Dogovorjeno je bilo, 
da oblikovalka z dolgoletnimi izkušnjami Barbara Kralj iz 
podjetja za grafično oblikovanje Prelom d.o.o. pripravi tri 
predloge na podlagi ključnih besed, ki bi bile podlaga za iz-
delavo osnutka: zgodovina, patina, prepoznavnost delovne 
skupine znotraj Zbornice – Zveze, ura, strokovna organiza-
cija skozi čas ...

14. 2. 2022 nam je oblikovalka poslala tri osnutke podobe, ki 
bi lahko predstavljali logotip delovne skupine. Vsi trije osnut-
ki so se naslanjali na simbol časa v povezavi z logotipom 
Zbornice – Zveze in so imeli naslov:

1. »Odsev podobe Zbornice – Zveze skozi čas ...«

2. »Čas je gibljiva podoba večnosti ...« (Platon)

3. »Kakor pesek skozi peščeno uro, takšni so tudi dnevi na-
šega življenja« (Macdonald Carey)

Članice delovne skupine so izbrale osnutek »Odsev podobe 
Zbornice – Zveze skozi čas ...« v barvni različici, horizontalni 
in vertikalni postavitvi in predlagale izvedbo, če je možno, na 
treh podlagah: beli, sivi in pinki (barva Zbornice – Zveze).

Izbrani logotip z naslovom »Odsev podobe Zbornice – Zveze 
skozi čas ...« prikazuje obrnjeno žepno uro s kazalci na veri-
žici. Ura se dotika logotipa Zbornice – Zveze, kar simbolizira 
delovanje delovne skupine pod okriljem strokovne organi-
zacije. Ura simbolizira osnovno dejavnost delovne skupine, 
raziskovanje preteklosti obeh poklicnih skupin, kazalci pona-
zarjajo vpogled v preteklost z namenom razumeti sedanjost 
in prihodnost zdravstvene in babiške nege. Verižica, na eni 

strani zaključena, simbolizira začetek nekega delovanja v 
preteklosti. Ob slikovni predstavitvi je besedilo »Delovna sku-
pina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege«, 
ki je po načrtu oblikovalke zasnovano v dveh situacijah – v 
horizontalni in vertikalni obliki, ker se tako lahko lažje aplicira 
na raznovrstne dimenzije. Tako sta ohranjeni obe postavitvi 
in se lahko uporablja samo horizontalna postavitev kot pri-
marna, če pa bo boljše ali lepše videti pokončna/vertikalna 
postavitev, se uporabi ta. Logotip se uporablja v treh barvnih 
različicah: beli, barvi Zbornice – Zveze Pantone 246 C in sivi 
podlagi, ob tem, da je siva barva definirana kot 50-% črna. 

Od 22. 2. 2022 Delovna skupina za ohranjanje zgodovine 
zdravstvene in babiške nege pri Zbornici – Zvezi v predsta-
vitvene namene uporablja svoj logotip.


