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Dizajn sistem lahko podjetju prinese številne pozitivne učinke; prihranek 
denarja, prihranek časa, produkti so hitreje na trgu in pri izdelavi 
produkta se zgodi manj oblikovalskih napak. Dizajn sistem je tako 
smiselno vzpostaviti čim prej. 

Uvedba dizajn sistema lahko podjetju prihrani ogromno stroškov, ker je manj 
programiranja in oblikovanja, pravi Romina Kavčič, oblikovalska strateginja 
(BirdBuddy), ki je v okviru DMS Taktika predstavila osnove dizajn sistema. 

Ko imamo vse komponente naše znamke zbrane na enem mestu, v centralni 
knjižnici, lahko vsi zaposleni hitreje pridejo do oblikovalskih elementov, kode, 
navodil za pisanje … S tem prihranimo ogromno časa, produkte hitreje 
sestavljamo in tako tudi hitreje pošljemo na trg. Obenem s tem hitreje 
pridemo do prototipov za testiranje. 

»Dober dizajn sistem mora omogočati, da vnesemo znamki karakter in ga 
prenašamo skozi produkte. Gmail mora biti povsod videti enako (telefoni, 
tablice, desktopi), to pa ne pomeni, da bodo čisto enake komponente 
uporabili tudi za preostale Googlove aplikacije, npr. Google Maps.«

Kot dober primer je Romina Kavčič izpostavila Volkswagen (VW). Na ravni 
skupine so ustvarili dizajn sistem (imenuje se GroupUI), ki vsem zaposlenim 
omogoča dostop do t. i. knjižnice znanja. Ker imajo znotraj skupine več 
različnih znamk (Škoda, SEAT, Bentley ... ), ki so si po stilu popolnoma različne, 
delujejo tako, da lahko ambasadorji vsake znamke preverijo, kako druge 
ekipe uporabljajo elemente. Tako si delijo znanje, izkušnje, a vseeno 
prihranijo ogromno stroškov, saj so osnove vsem znane.

Napake vas lahko drago stanejo

V večini podjetij posamezni oddelki delujejo kot silosi in med seboj ne 
komunicirajo dovolj pogosto. »Oblikovalci si premalokrat vzamejo čas, da bi 
funkcionalnosti podrobno razložili in predali programerjem, programerji pa 
potem prevečkrat uberejo bližnjice. Tako se daljša spisek dolgov, časa za 
popravke za nazaj pa ne najdemo.« Poznejša kot je faza razvoja naših 
produktov, v kateri odkrijemo napako, dražje bo odpravljanje teh napak, saj 
bo te treba odpravljati na vse več ravneh.



Za katero koli podjetje je bolj smiselno, da na začetku svoje poti čas 
namenja iskanju »product-market fita« (ustreznega produkta za na trg), 
testiranju in eksperimentiranju, šele pozneje pa svoj denar nameni 
izboljšavam in konsistenci v dizajnu. 

Facebook je imel na primer na začetku več kot 550 določenih barv, od 
tega 261 modrih odtenkov. Šele ko so stabilizirali produkt, so se začeli 
ukvarjati z večjo konsistenco na različnih platformah (mobilna 
aplikacija, splet, tablice), da so dosegli enako izkušnjo ne glede na 
uporabljeno platformo.

Osnove dizajn sistema 

Že samo tipografija, barve in stil ikon določajo karakter znamke. Dizajn 
sistem sestavljajo: 
 
• Znamka: logotip, barve, vzorci, fonti, tekst, ton, v katerem komuniciramo z 

javnostjo, načela oblikovanja - kakšni smo mi kot podjetje.
• Tisk: predloge za tisk, t. i. »print templates«, npr. če oblikujete revije, so 

predloge na voljo vsem oblikovalcem.
• Digitalni elementi: dodamo vse oglase in pravila, kako se oglasi izdelujejo, 

vse osnove dizajna (t. i. »UI design tokens«), iz katerih izhajamo in na 
njihovi podlagi gradimo produkte, prehod med kanali pri več kanalih.

• Animacije: če uporabljamo animacije, je prav, da pravila zapišemo tudi v 
dizajn sistem.

• Platforma: izkušnjo aplikacije ponovimo na vseh platformah (iOS, Android, 
desktop).

• Spletne strani
• Koda: Za vsako komponento v dizajn sistem dodamo tudi kodo, ki jo potem 

vsak programer lahko enostavno skopira in uporabi v novi aplikaciji, 
spletni strani ...

• Dokumentacija: dokumentacija dodatno razlaga vsako področje in 
omogoča, da vsak razume postopke in uporabo elementov. 



Najpogostejše težave, ki lahko nastanejo zaradi odsotnosti dizajn sistema:
 
• Nekonsistentnost – aplikacije in spletne strani so sčasoma videti 

drugače, saj ne uporabljajo enakih elementov, detajli pa se razlikujejo. S 
tem začnemo izgubljati karakter znamke. 

• Ni procesov – ni standardiziranega procesa, kako bodo oblikovalci 
predajali datoteke drugim oddelkom. 

• Ni testiranja – ni testiranja spletnih strani pred oddajo. Pride do napak, kar 
privede do vračanja v začetne faze. 

• Ni dokumentacije – če bi imeli dizajn sistem, lahko nov član ekipe sam vidi, 
na kakšen način dela podjetje, saj je v dokumentaciji vse, kar podjetje je. 

• Silosi – oddelki v podjetjih imajo vsak svoje kazalnike uspešnosti in vsak 
oddelek dela na podlagi teh kazalnikov. Ker oddelki delajo v silosih, ni 
predaje informacij in skupni kazalniki se ne upoštevajo. 

• Ni meritev, ni ciljev – nimamo kazalnikov uspešnosti videza, ki bi jih lahko 
merili, ker ni osnov. Tako ni mogoče ugotoviti, ali delamo boljše ali slabše. 

Knjižnica Bootstrap je lahko po besedah Romine Kavčič na začetku v veliko 
pomoč, saj tako iz oblikovalskega kot programerskega vidika vsebuje vse 
osnovne elemente za gradnjo spletnih strani in aplikacij. Težava nastane, ker 
z uporabo podpiramo njihov način kodiranja tudi v prihodnje. Poleg tega 
začne delati počasneje, saj vsebuje več elementov, kot jih običajno 
potrebujemo. V začetkih je tako uporaba smiselna, a po izkušnjah 
oblikovalske strateginje podjetja ob rasti ugotovijo, da bodo dizajn sistem 
morala razviti sama.

Ob odločitvi za lasten razvoj dizajn sistema se morate tako vprašati:

• Kaj je naš cilj? Več časa za inovacije in kreativnost ali za izboljšanje 
kakovosti produktov – če se uporablja dizajn sistem, ki je že preizkušen.

• Za koga delamo dizajn sistem? Dela se za interno produktno ekipo, da 
oblikovalcem ne bo treba vsakič znova oblikovati enakih elementov.

• Zakaj je pomemben? Pomemben je, da podjetje ne »zaspi« in bo korak pred 
konkurenco ali da izboljša zaupanje strank, ker ima trenutno neuporabne 
aplikacije.

• Kako nam bo dizajn sistem pomagal? V pomoč bo pri zmanjšanju 
ponavljajočih se nalog ali da združi ljudi, ki delajo z navodili, istimi orodji in 
načeli oblikovanja.  



Dve teoriji o gradnikih dizajn sistema 

Prvi način sestavljanja je razvil Brad Frost in jo sestavljajo: 
 
• atomi (najbolj osnovni gradniki) – npr. puščica, ki jo lahko uporabimo v 

gumbu,
• molekule (sestavljene iz atomov) – gumb, ki združuje puščico, font in 

okvirček,
• organizmi (sestavljeni iz molekul) – združene molekule, npr. meni – logotip, 

font, gumb, 
• predloge oz. »templates« – v dizajn sistem dodamo predloge, npr. pri 

prodajnih spletnih straneh, kjer še nimamo besedila in slik, imamo pa 
prednastavljene okvirje, da imajo oblikovalci občutek, kaj lahko delajo,

• strani – že definirane spletne strani, npr. kako je videti pot pri prodajni 
spletni strani od trenutka, ko da kupec izdelek v košarico, do trenutka, ko 
je nakup zaključen.

Podjetje Salesforce je uporabilo drugačen način, saj so namesto atomov 
definirali žetone (t. i. »design tokens«). Gre za najbolj osnovne gradnike, kjer 
namesto označevanja barv s #hex kodami raje uporabljajo reference. 



»Namesto hex kode za barvo se uporabi ime, kje se barva uporablja (npr. 
barva znamke). Če se bo ista barva uporabljala tudi za gumbe, se to zapiše 
(npr. primarna barva za gumbe). V svetu t. i. »dizajn tokens« barve tako niso 
poimenovane s svetlo siva, srednje siva, temno siva, ampak se jim določi 
lestvica (npr. od 1 do 10). Ustvariti moramo univerzalen jezik, razumljiv vsem, 
ki delajo z dizajn sistemom. Enako velja za osnovne žetone dizajn sistema 
(fonti, razmiki, mreža …),« je uporabo metode razložila Romina Kavčič. 

SKAPA – Ikein dizajn sistem, ki uporablja oba principa. Elemente, ki jih 
uporabljajo v on-line svetu, zelo dobro prenašajo tudi v off-line svet. 



»Dizajn sistem omogoča, da so vsi sistemi in 
produkti, ki jih uporabljamo, povezani med sabo. 
To pomeni, da lahko samo s spremembo 
kode/reference spremenimo barvo povsod (v 
dizajn datoteki, na desktopu, v mobilnih 
aplikacijah, dokumentaciji).«

Do dizajn sistema v petih korakih

1. Plan, raziskava

• Začnemo z intervjuji ljudi, ki delajo v različnih oddelkih: sprašujemo jih, 
kako trenutno sodelujejo z drugimi oddelki, kako si delijo datoteke.

• Oblikovalce boste vprašali, katere elemente (t. i. »top assets«) največkrat 
uporablja podjetje  – katere komponente se največkrat spreminjajo. 

• Pomembno je, da naredimo revizijo celotnega sistema, ki ga uporabljamo, 
naredimo posnetke zaslona ali videoposnetke elementov, ki jih imamo in 
hitro se bodo pokazale nekonsistentnosti. 



2. Načela oblikovanja 

Kot podjetje bomo povedali, kdo in kaj smo 
(primer: principles.design/examples/ – kako organizacije po svetu definirajo 
načela oblikovanja in kako se to odraža na vizualnem nivoju).

3. Grajenje, distribucija

Ko dodamo vse najpomembnejše komponente, moramo zgraditi sistem. 
Najenostavneje je, če je dostop do centralne knjižnice dostopen na spletu, 
saj tako najlažje povežemo dokumentacijo in vse ostale zaledne sisteme. 

Praktični nasveti Romine Kavčič za uporabo spletnih orodij

Storybook: odprtokodno orodje za grajenje komponent uporabniškega 
vmesnika in strani v izolaciji. Ustvari vam »ptičji pogled« nad vašim dizajn 
sistemom in vas opozarja na napake, dela statistiko uporabe ... 
Frontify – spletno plačljivo orodje, v katero vse svoje dizajn elemente 
prenesete v knjižnico, aplikacija pa vam na podlagi tega oblikuje 
preprosto spletno stran. Ni primerno za zahtevnejše spletne strani, ki 
potrebujejo lastno upravljanje z vsebino in tudi ne za podjetja, ki imajo 
veliko produktov. 
Loom – orodje za revizijo v obliki ad-ona za Chrome. Omogoča, da 
posnamemo pot uporabnika, ki jo naredi na spletni strani. 
CSS Stats – brezplačno naredi analizo vaše splete strani in vidite, koliko 
barv je uporabljenih na vaši strani. Že to vam lahko ponudi vpogled v 
konsistenco. 

4. Vzdrževanje

V okviru gradnje ne boste le ustvarili knjižnice svojih elementov, pač pa 
boste hkrati sistematizirali procese in različne deležnike spodbudili k 
medsebojnemu komuniciranju v istem jeziku. 

Pri vzdrževanju se lahko po določenem času uporabe dizajn sistema pojavi 
težava. Nekatere stvari se namreč nehajo uporabljati, morda se je 
spremenila tehnologija in zahteva prilagoditve. Da bi se v največji možni meri 
tem težavam izognili, je nujno nenehno medsebojno komuniciranje vseh, ki 
sodelujejo pri dizajn sistemu in sprotno odpravljanje tovrstnih ovir.



5. Dizajn sistem

Primeri najbolj znanih dizajn sistemov po oceni Romine Kavčič

Google Material Design System v različnih okoljih konsistentno uporablja 
različne elemente, 

Salesforce je super primer, lahko si prenesete nekatere njihove dizajn 
datoteke (Figma) in z njihovim preizkušanjem dobite občutek, kaj dizajn 
sistem je. Ker so začetniki design tokens, vam bo ta sistem dal dober 
vpogled v definiranje tokenov. 

Shopify je še en odličen primer dizajn sistema. 

Orbit.Kiwi je odprtokodni dizajn sistem, ki je zgrajen na brezplačni 
platformi Wordpress, z njegovo pomočjo lahko hitro pridete do relativno 
naprednega dizajn sistema.

»Oblikovanje dizajn sistema ni sprint, ampak je 
maraton.«

V današnjem svetu skorajda ni več situacije v podjetju, kjer bi nekaj zgradili 
povsem na novo, vse se začne delati iz nekega obstoječega, deloma 
dokončanega, sistema, saj vsako podjetje že ima določene aplikacije, ki jih 
uporablja. Pomembno je vedeti, da gre za dolgoročen proces, v katerega je 
treba vključiti vse deležnike, se z njimi pogovarjati. V manjših ekipah je 
komunikacija lažja, pri večjih ekipah pa je to težje. Ni namreč mogoče za 
vsakega oblikovalca preverjati, ali je upošteval vsa pravila organizacije. »Zato 
izberemo nekaj ljudi, ambasadorjev v posameznih oddelkih, ki bodo 
komunicirali z ambasadorji drugih oddelkov in bodo prenašali informacije 
svojim sodelavcem,« je še dejala Romina Kavčič.  



»Dizajn je izkušnja in z dizajn sistemom moramo 
izkušnjo replicirati.«

Nujni elementi pri gradnji dizajn sistema: 

• struktura vs kreativnost – od našega podjetja je odvisno, kako rigiden bo 
naš sistem in koliko sprememb ter dodatne kreativnosti bomo dopuščali. 

• kohezija/konsistentnost – s strukturiranjem dobimo tudi konsistenco, a 
ne smemo pozabiti na kohezijo – upoštevati je treba pravila posamezne 
platforme,

• efektivni procesi – uspešna uvedba dizajn sistema bo prinesla 
učinkovitejše procese, transparentnost – s povezovanjem različnih 
oddelkov bo omogočena večja transparentnost med njimi, 

• eksperimenti – ko imate komponente že sestavljene, nadaljujte z 
eksperimentiranjem in testiranjem konverzij z novimi, izboljšanimi 
različicami.  

• sodelovanje – dizajn sistem izboljša sodelovanje, saj ustvari univerzalen 
jezik ter prisili vse deležnike k sprejemanju kompromisov in sistematizaciji 
procesov. 

Pri odločitvi o gradnji celotnega dizajn sistema ali zgolj postavitvi osnov je 
ključno, da podjetje pogleda v prihodnost in razume, kaj mu gradnja lahko 
prinese. 

»Dizajn sistem izboljša sodelovanje, saj ustvari 
univerzalen jezik ter prisili vse deležnike k 
sprejemanju kompromisov in sistematizaciji 
procesov.«



Kako se torej lotiti projekta gradnje dizajn sistema?

Romina Kovačič za začetek priporoča aplikacijo Figma, v kateri zgradite 
knjižnico vseh dizajn elementov. V knjižnici lahko vsi vidijo vse oblikovalske 
datoteke, kar je mogoče izvoziti v jezik, ki je primeren za programiranje. 
Programerji nato sprogramirajo vse potrebno. Če pa posamezno podjetje že 
ima spletno stran ali mobilno aplikacijo, lahko posamezne komponente 
hitreje poveže z že obstoječo kodo. 

Figma tudi omogoča, da programerji pridejo do dizajn elementov s klikom, 
dobijo pa tudi CSS kodo za stile. Ko bomo zbrali vse komponente na enem 
mestu, bomo dobili »user interface design kit«, ki ga bodo potem uporabljali 
vsi oblikovalci. Tako jim ne bo treba znova in znova risati form, gumbov …, je 
še razložila Romina Kavčič. 

Če si želite podrobno spoznati, kako ustvariti dizajn sistem v vašem podjetju, 
se nam pridružite v četrtek, 18. novembra, ko bo Romina Kavčič vodila še 
praktično delavnico.




