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IZVLEČEK
Diplomsko delo opisuje izdelavo celostne grafične podobe, ki je bila izdelana za
smučarsko društvo Panda Skiing. Teoretični del obsega pregled pojma celostne
grafične podobe ter elementov, ki so povezani s samim načrtovanjem. Osredotočili
smo se zlasti na elemente, ki so pri našem načrtovanju najbolj izstopali, in sicer na
tipografijo, barve, lik, simbol in logotip.
Drugi del obsega predstavitev športnega društva in analizo njihove konkurence na
slovenskem trgu. V sklopu eksperimentalnega dela smo ustvarili spletno anketo, s
pomočjo katere smo pridobili uporabne informacije pri nadaljnji postavitvi
promocijskega materiala. V praktičnem delu diplomske naloge je bil naš izziv
načrtovanje nove grafične podobe športnega društva Panda Skiing. Pri tem smo bili
osredotočeni na preoblikovanje logotipa in simbola. Lotili smo se tudi izdelave dveh
animacij, ki bodo uporabnike še bolj prepričale k včlanitvi v samo društvo.
Ker podjetje za komunikacijo uporablja tudi dopisne papirje, kuverte in druga
komunikacijska sredstva, smo izdelali tudi nekaj primerov aplikacij logotipa na
promocijski material. Naš končni izdelek je priložen priročnik celostne grafične podobe,
ki bo v prihodnje v pomoč podjetju pri oblikovanju celostne grafične podobe in CD s
končnima animacijama.
Ključne besede: celostna grafična podoba, logotip, oblikovanje, športno društvo.
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ABSTRACT
The diploma thesis describes the production of a corporate visual identity. It was
designed for the Ski club Panda Skiing. The theoretical part includes an overview of
the concept of a corporate visual identity and elements that are related to planning.
That was typography, colors, characters, and the term symbol and logotype.
The research part includes the presentation of the sports clubs and the analysis of their
competition on the Slovenian market. In the experimental part, the survey helped us
with getting quallity informations. In the practical part of the diploma thesis, our
challenge was to design a new logotype of the sports club Panda Skiing. Our focus
was on designing the final look of the logotype and symbol. There were also two
animations made.
Since Panda Skiing uses a wide variety of promotional items such as business cards,
leaflets, posters, animations as well as clothing, the diploma thesis presents some
examples of the usage of the logo on various products. There is also included a manual
about corporate visual identity. It will help the company in the future with the proper
use of its corporate visual identity.
Key words: corporate visual identity, logotype, design, sport club
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1
1.1

UVOD
NAMEN IN CILJI

Športno društvo Panda Skiing je na novo nastalo podjetje, katerega vizija je pridobiti
čim več novih članov, predvsem otrok, ki se bodo udeležili smučarskih tečajev, ki jih
bo društvo organiziralo. Zelo velik problem vsekakor predstavlja dejstvo, da športno
društvo nima izdelane celostne grafične podobe in jo potrebuje za dobro predstavitev
na konkurenčnem trgu. Teoretični del bo zajemal utemeljitev pojmov, kot so celostna
grafična podoba, referenčni trikotnik – realna identiteta podjetja, imidž, simbolni
identitetni sistem. Prav tako bomo zajeli teorijo o grafičnem oblikovanju in načelih, ki
jih je potrebno upoštevati ter teorijo o barvah in tipografiji. V raziskovalnem delu se
bomo posvetili analizi konkurenčnih društev na trgu in pregledali sestavo njihovih
celostnih grafičnih podob.
Namen diplomskega dela je izdelati dobro in kakovostno celostno grafično podobo, saj
se mora športno društvo dobro predstaviti na trgu. Prav tako bo ena izmed
predstavitvenih tehnik za trg tudi izdelava animacij, s katerimi bi bile predstavljene
različne tehnike smučanja, tj. disciplina, ki jo naročnik ponuja.
Cilj naloge je, da bi se zaradi nove grafične podobe in dobre predstavitve čim več ljudi
odločilo za članstvo v športnem društvu Panda Skiing. Prav tako je cilj izdelava
ustrezne celostne grafične podobe, ki bi bila sestavljena iz berljive, jasne tipografije in
podobe, ki bi opazovalca takoj asociirala na področje, ki ga celostna grafična podoba
predstavlja.
Naša hipoteza je, da se bo z objavo animacij zanimanje za društvo povečalo in
pridobilo na družabnih omrežjih. Prav tako bi se zaradi ustrezne predstavitve na spletu
več ljudi odločilo za članstvo in sčasoma pridobivalo na razpoznavnosti. Hipotezo
bomo lahko sprejeli ali zavrgli po nekaj mesečnem opazovanju objavljenih animacij in
ostalega promocijskega materiala, z anketo pa bomo preverili mnenja o celostni
grafični podobi in oglaševanju na splošno in s tem pridobili uporabne informacije pri
nadaljnji postavitvi promocijskega materiala.
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TEORETIČNI DEL

Najprej moramo razjasniti nekaj pojmov, s pomočjo katerih se bomo lažje lotili izdelave
celostne grafične podobe. Vedeti moramo, kaj pomenijo pojmi celostna grafična
podoba, logotip, prav tako pa tudi nekaj o sami teoriji grafičnega oblikovanja, o teoriji
barv, o zasnovi logotipa ter o njegovi postavitvi in oblikovanju.
2.1

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

2.1.1 Definicija
Celostna grafična podoba oz. CGP je pojem, ki pomeni gradnjo podobe nekega
podjetja, blagovne znamke in igra veliko vlogo pri prepoznavnosti izdelka na trgu in
njegovi identiteti. CGP je prvi odraz kakovosti podjetja, z njo svetu sporočamo namen
podjetja, prav tako pa se z njo odraža odnos do javnosti – opredeljena je s tem, kako
stranke zaznavajo podjetje oziroma blagovno znamko, ki jo predstavlja. Z njo si lahko
pomagamo pri oglaševanju podjetja, izdelavi različnega promocijskega materiala,
skratka predstavlja podobo podjetja (1).
2.1.2 Referenčni trikotnik
Referenčni trikotnik je način prikaza odnosov med tremi ključnimi dejavniki, ki
organizacijo opredeljujejo v njenem okolju ter odločajo o uspešnosti menjave s
potrošniki (2) .

Slika 1: Referenčni trikotnik (prirejeno po (2))
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Referenčni trikotnik uvrščamo v psihologijo spoznavanja in je razdeljen na tri dele –
imidž, identitetni sistem in realno identiteto organizacije. Trikotnik vzpostavlja odnose
med temi naštetimi deli (2).
Identiteta po slovarski definiciji pomeni skladnost oz. ujemanje podatkov z resničnimi
dejstvi, znaki (3). Realna identiteta organizacije je to, kar organizacija predstavlja. Sem
sodi tako zgodovina organizacije, njen razvoj, stavbe, naprave, stroji, pa tudi zaposleni,
vodenje in nadzor organizacije, delovni postopki in podobno. Gre za sposobnost
organizacije, ki jo razlikuje od drugih, vanjo pa sodijo izdelki, storitve in tudi ideje, ki jih
uresničuje. Svojo realno identiteto ima vsaka organizacija in pomeni individualnost
organizacije, po kateri je prepoznana. Elementi realne identitete so med seboj skladni,
v celoti pa mora biti identiteta prilagojena okolju, v katerem organizacija deluje (2).
Imidž je beseda, ki je bila prvič uporabljena v petdesetih letih 20. stoletja. Takrat je bilo
rečeno, da potrošnik ne kupuje izdelkov, temveč znamko samo. Temu je sledilo, da so
se začeli resno ukvarjati z izgledom podjetij oz. z njihovim imidžem, saj je to
pomemben dejavnik pri predstavitvi javnosti in ogromno pripomore k pridobivanju
novih naročnikov, strank. Pravzaprav zajema vse, kar se o organizaciji občuti.
Sestavljen je tako iz različnih mišljenj kot tudi iz želja, občutkov, ki jih imajo stranke o
nekem podjetju, organizaciji. Je neizbežen element vsake organizacije, prav tako kot
zgoraj omenjena realna identiteta (2).
Simbolni identitetni sistem je realna identiteta organizacije, ki predstavlja organizacijo
in o njej ustvarja impresijo, predstavo in misli. Nujno mora vključevati realno identiteto,
ki je bila zasnovana na začetku. Celostna grafična podoba predstavlja le del
simbolnega identitetnega sistema.
Vsi trije deli – realna identiteta, imidž in simbolni identitetni sistem – morajo med seboj
dobro delovati ves čas, saj so tisti, ki celostno grafično podobo postavljajo v končno
obliko. V primeru nekoherentnega delovanja omenjenih treh komponent referenčnega
trikotnika se velikokrat zgodi, da organizacija na trgu ne deluje dobro in ima težave s
svojim obstojem (2).
2.1.3 Logotip
Logotip je grafični element, ki označuje blagovno znamko, podjetje ali organizacijo (4).
Je del celostne grafične podobe, ki podjetje identificira z uporabo simbola, podpisa ali
3

znamke. Ni nujno, da opisuje, s čim se podjetje ukvarja, vendar mora ustrezno
predstavljati zgodbo blagovne znamke. Na samem začetku ne predstavlja razloga za
nakup izdelka, poskrbi pa lahko za postopno prepoznavnost podjetja in zaupanje pri
potrošnikih (5).
Je najpomembnejše identifikacijsko sredstvo podjetja, saj s svojo prisotnostjo na
vsakem koraku poskrbi za razpoznavnost podjetja, ki ga predstavlja, in je nepogrešljivo
marketinško orodje. Velikokrat so uporabljeni domiselni logotipi, saj je želja po
opaženosti in unikatnosti zelo velika. Logotip je besedni del predstavitve podjetja, po
navadi pa ga dopolnjuje simbol (2).
2.1.4 Simbol
Simboli so znaki, ki predstavljajo različne pojave in stvari (6). Nekateri simboli so
lingvistični, drugi matematični, nekateri znanstveni in grafični. Slednji so prisotni v
okviru celostne grafične podobe organizacije. Simbole lahko razlikujemo tudi glede na
njihovo obliko, barvo in pojavnost – poznamo torej tudi abstraktne simbole, tipografske,
deskriptivne in kombinacijo vseh treh omenjenih (2). Kombinacija simbola, tipografije,
barv, imena, slogana, logotipa in simbola tvori zaščitni znak organizacije. Pomen
zaščitnega znaka se iz leta v leto stopnjuje – v različnih jezikih lahko brez dodatnih
pojasnil posredujemo informacije. Njegov glavni namen je, da predstavlja miselnost in
filozofijo organizacije, ki jo zastopa (7).
2.1.5 Zasnova logotipa in grafičnega simbola
Simboli so zasnovani tako, da imajo likovno strukturo, ki se loči od ozadja, saj jih to
naredi kar se da opazne. Sama faza snovanja grafičnega simbola je proces, ki mora
biti kar se da kreativen in je sestavljen iz treh različnih postopkov. Najprej je faza
informacije, v kateri se oblikovalec seznani z veliko količino informacij o organizaciji,
za katero se loteva izdelave celostne grafične podobe. S tem dobi jasno predstavo o
željah organizacije oz. podjetja.
Sledi faza inkubacije. To je obdobje, ko oblikovalec obravnava odnose med zbranimi
informacijami. Čas te faze je odvisen od sposobnosti oblikovalca – njegovih dosedanjih
izkušenj, izobrazbe in talenta. Zelo pomembno je, da oblikovalec ustvari čim več
različic izdelkov, saj bo le tako prišel do ustrezne končne rešitve, zasnove.
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Zadnja faza v času snovanja celostne grafične podobe je faza iluminacije, ki pomeni
rojstvo ideje. V njej je oblikovalec v trenutku prepričan, da je našel pravo idejo. Le-ta
je dokončno oblikovana, vendar pa se lahko sčasoma tudi nekoliko spremeni, saj se
mora skladati z realno identiteto organizacije, saj se mora končni simbol skladati s
celoto organizacije (2).
2.2

NAČELA PRI GRAFIČNEM OBLIKOVANJU

2.2.1 Ravnovesje
Prvo izmed načel je ravnovesje, s katerim zagotovimo stabilnost in strukturo celotnemu
oblikovanju. Pri oblikovanju ga lažje razumemo, če si predstavljamo, da ima vsak od
elementov svojo težo. Ravnovesje je lahko simetrično ali asimetrično. Simetrično
ravnovesje je v primeru, ko je teža elementov enakomerno razdeljena na obeh straneh
oblikovane zasnove, medtem ko asimetrično ravnotežje uporablja lestvico, kontrast in
barvo. Spodnja primera – sliki 2 in 3 sta primera različnega ravnovesja v grafičnem
oblikovanju (8).

Slika 2: Simetrično ravnovesje (8)
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Slika 3: Asimetrično ravnovesje (8)

2.2.2 Bližina
Bližina ustvarja povezavo med elementi. Z ustvarjanjem bližine usmerimo gledalca
oblikovanih izdelkov na različne dele našega izdelka. Slika 4 prikazuje primer
upodobitve grafičnega dela z bližino. S krogom in barvo je ustvarjen organiziran dizajn
(8).

Slika 4: Primer bližine (8)
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2.2.3 Poravnava, razporeditev elementov
Poravnava oz. razporeditev privede izdelek do urejene postavitve slik, oblik in
besedilnih delov. Je del ohranjanja zasnovanih delov v liniji. Primera poravnave
elementov sta na slikah 5 in 6 (8).

Slika 5: Poravnava elementov (9)

Slika 6: Poravnava elementov (8)

2.2.4 Vizualna hierarhija
Hierarhija je po definiciji (10) razvrstitev po položaju, funkcijah, pomembnosti. Lahko
je dosežena na več različnih načinov – eden izmed njih je uporaba večjih, močnejših,
drznejših pisav, s katerimi dosežemo izpostavljanje naslovov, medtem ko so ostali
elementi manj opazni. Vizualna hierarhija je prikazana na sliki 7 (8).
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Slika 7: Vizualna hierarhija (11)

2.2.5 Ponavljanje elementov
Ponavljanje je temeljni element oblikovanja, še posebej, ko gre za blagovno znamko.
Ustvarja ritem in okrepi celotno zasnovo tako, da med seboj poveže elemente, kot sta
logotip in barvna paleta, zaradi česar opazovalci takoj prepoznajo blagovno znamko
ali oblikovanje. Primer ponavljanja elementov lahko vidimo na sliki 8 (8).

Slika 8: Ponavljanje vzorcev (12)

2.2.6 Kontrast
Osnovne barve se med seboj razlikujejo po barvnosti in tako tvorijo medsebojna
nasprotja – barvne kontraste. Kontrast je pomemben, da ohranimo zanimanje za
grafično delo, saj prinaša raznolikost in usmerja pozornost gledalcev na ključne
elemente. Kontrasti so prisotni tako na spletu kot tudi v tiskanih delih, kjer je veliko
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slikovnega gradiva (13). Najpogostejši tipi kontrasta so temni deli v skladu s svetlobo,
sodobno z nesodobnim, veliko v skladu z malim in podobno. Primer je prikazan na sliki
9 (8).

Slika 9: Kontrast (14)

2.2.7 Barva
Barve predstavljajo zelo pomemben del vizualnega nagovora znotraj celostne grafične
podobe organizacij, kot navaja Repovš (2). Le-te v veliki meri pripomorejo k
učinkovitosti simbolov, prav tako pa skrbijo za večjo prepoznavnost, razlikovanost,
berljivost in referenčnost simbolov, pa tudi celostnih grafičnih podob. Obstaja veliko
različnih teorij, ki razlagajo barve in zajemajo tako fiziko barv, psihofiziko ter filozofijo
in psihologijo. Sporočilo slike 10 je, da pretirana uporaba barv ni priporočljiva za
izdelavo grafičnih izdelkov.

Slika 10: Uporaba barv (15)
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2.2.8 Pozitiven in negativen prostor
Poznavanje osnovnih kompozicij je ključni temelj vseh vidikov oblikovanja. Pri
oblikovanju posameznih elementov je treba upoštevati prazen prostor, likovno
organizacijo, velikost in format končnega dela ter slog. Poznamo pozitiven in negativen
prostor. Pozitiven prostor je oblika, za katero se očesu zdi, da obstaja, medtem ko je
negativen prostor vse okoli obstoječe oblike (13). Z njim si lahko pomagamo pri izdelavi
kreativnih grafičnih izdelkov, pomembno pa je obvladovanje obeh – tako pozitivnega,
kot negativnega prostora. Primer uporabe je na sliki 11 in sliki 12 (8).

Slika 11: Črno-bel negativni prostor (16)

Slika 12: Barvit negativni prostor (17)
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2.3

TEORIJA O BARVAH

Barve so eden najpomembnejših elementov vizualnega nagovora. Razumevanje barv
je ena od bistvenih spretnosti, ki jih mora obvladati vsak oblikovalec (13). Barva je
doživetje, ki ga vsak izmed nas doživi subjektivno, in nastane z draženjem receptorjev
na mrežnici očesa in so del mentalnega in ne fizičnega sveta. Človek zazna barvo v
trenutku, ko elektromagnetni valovi zadenejo ob mrežnico očesa, te dražljaje pa
možgani pretvorijo v barvno doživetje (2).
Vidna svetloba je del elektromagnetnega sevanja. Naše oko sprejema in spreminja v
živčna sporočila del valovanj, ki se nahajajo med valovnimi dolžinami 380 nm in 720
nm. Barve imajo tri lastnosti – barvni ton, svetlost in nasičenost.
Barvni ton ali barvitost (angl. hue) je lastnost barve, ki je odvisna od valovne dolžine
vidne svetlobe.
Svetlost barve (angl. lightness) je lastnost barve, ki je odvisna od moči svetlobne
energije. Ugotavlja se fotometrično in je odvisna od stopnje odsevnosti, vpojnosti in
tudi od prosevanja svetlobnih žarkov na površini telesa, ki je osvetljeno.
Nasičenost ali čistost barve (angl. saturation) je lastnost, ki je odvisna od čistosti
svetlobnega valovanja (18).

Slika 13: Prikaz barvnega tona, nasičenosti in svetlosti (19)
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Vse omenjene barvne lastnosti v skupni kombinaciji dajejo veliko različnih barvnih
odtenkov. Povprečno človeško oko jih med vsemi zmore razlikovati več sto tisoč, ta
sposobnost razlikovanja barv pa se velikokrat od človeka do človeka razlikuje
predvsem zaradi učenja in psihosocialne podlage (2).
2.3.1 Barvni odtenki in zaznava
Barva, ki jo ima neko telo, se podoživlja. To je posledica oddajanja elektromagnetnih
valov vidnega spektra telesa. Belo barvo doživljamo, ko vidimo površino, ki enako
odbija vse valove vidnega dela spektra elektromagnetnega valovanja. Površina,
zaznana kot črna, vpija vidni spekter elektromagnetnih valov, siva površina pa odbija
majhen del celotnega vidnega spektra vidnih elektromagnetnih valov. Omenjene bela,
črna in siva so akromatske barve, saj nimajo svojega karakterističnega valovnega
področja, odvisne pa so od sposobnosti površine, in sicer če slabše ali močneje
absorbira valove s področja vidnega dela frekvenčnega območja barv (13).
2.3.2 Mešanje barv
Ko zmešamo dve različni barvi, ki pa sta si blizu po položaju na valovnem spektru,
nastane barva, ki je med njima. V primeru mešanja glede na položaj na spektru
valovanja oddaljenih svetlobnih elektromagnetnih valov dobimo vtis bele barve (13).
2.3.3 Primarne, sekundarne in terciarne barve
Po moderni teoriji, ki jo je razvil Johannes Itten, primarne barve predstavljajo rdeča,
rumena in modra, iz katerih so zmešane vse nadaljnje barve (20). Iz primarnih so
zmešane tri sekundarne barve, in sicer oranžna, ki je mešanica rdeče in rumene,
zelena, mešanica iz rumene in modre ter vijolična iz modre in rdeče barve. Terciarne
barve so mešanica primarnih barv z dodanimi sekundarnimi barvami. Najboljši prikaz
primarnih, sekundarnih in terciarnih barv je barvni krog, ki ga prikazuje slika 14.
Trikotnik v sredini prikazuje tri primarne barve, okoli so zelena, oranžna in vijolična, ki
so sekundarne barve, vse ostale barve pa predstavljajo terciarne, tj. mešanico
primarnih in sekundarnih barv (2, 14).
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Slika 14: Barvni krog (21)

2.3.4 Pomen barv v grafičnem oblikovanju
Barve so del našega vsakdana in imajo različno psihološko, pa tudi fiziološko
delovanje, ki je pri človeku vzbujeno iz človekove podzavesti. Vplivajo na fenetski
spomin, so rezultat socialnega učenja ter neke subjektivne izkušnje. Človeku
pomagajo, da z oblikami in barvami razlikujemo in zaznavamo različne predmete okoli
nas. Asociirajo nas, v nas spodbudijo različne občutke in pomene, vse pa je odvisno
od lastnosti barv – barvnega tona, čistosti, svetlobe. Vsaka barva ima svojo lastnost.
Kot primer lahko vzamemo rdečo, ki je barva ognja in krvi, modra pa je hladna,
najčistejša in najbolj nesnovna med barvami (2). Pri izboru barv mora biti vsak grafični
oblikovalec previden. Upoštevati mora kontrast in harmonijo ter njun vpliv na berljivost.
Pri izboru barv si lahko pomagamo z različnimi teorijami o psihologiji barv, ki razlagajo
pomen posamezne barve in kaj le-ta pomeni (13).
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2.4

TIPOGRAFIJA

Tipografija je veda o oblikovanju črk, pisav in besedila (22). Če se osredotočimo na
širši pomen tipografije, je to značilno oblikovanje verbalnega sporočila na likovni
površini. Pod to sodi tudi ustvarjanje različnih likov s pomočjo ilustracij in fotografij, s
katerimi bi okrepili značilnost in sporočilnosti komunikacijskega sporočila (2).
2.4.1 Črkovne vrste in različice pisav
Črkovna vrsta je nabor oblikovnih in slogovnih vizualnih lastnosti določene družine črk.
Vsaka pisava ima tudi več različic, ki tvorijo družino pisave. Običajno je to: pokončna
(normalna), kurzivna (italic), polkrepka in krepka (odebeljena) pisava. Na sliki 15 lahko
vidimo različice pisave (primer Garamond navadno, kurzivno in krepko, v velikostih od
8 do 14 t. e.) (23).

Slika 15: Črkovna vrsta fonta Garamond (23)

2.4.2 Deli črk
Literatura o tipografiji v svoji vsebini velikokrat uporablja imena delov črk, zato se je z
njimi smiselno seznaniti. Dele črk, črkovnih pasov in črt prikazuje slika 15. Večinoma
so poimenovanja delov črk prevzeta iz nemškega govornega območja (24).
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Slika 16: Deli črk (prirejeno po (24))

2.4.3 Pomen tipografije v celostni grafični podobi
V primeru izdelave celostne grafične podobe je tipografija uporabljena zato, da ustvari
značilno podobo, po kateri si jo bo gledalec dobro zapomnil. Ker je v zadnjih nekaj letih
prišlo do velikega tehnološkega napredka pri oblikovanju črkovnih vrst, je izbira pisav
veliko težja. Digitalizacija skic oz. digitalna izdelava črk je veliko manj zahtevna kot
nekoč, zato je na trgu na voljo veliko novih pisav. Pomembno je, da je urejena s
pomočjo tipografske mreže, ki je sestavljena iz vertikalnih in horizontalnih črt. Te so
med seboj v točno določenem odnosu in tvorijo koordinatne točke v sečiščih. Po
besedah Repovša je treba simbolu blagovne znamke okolje urediti, preden je
postavljen v svojo funkcijo (2).
2.4.4 Tipografska mreža
Tipografska mreža je zaporedje navpičnih in vodoravnih črt, ki se jih uporablja kot
vodnik pri umeščanju besed in slik (2). Mreža omogoča ustrezen prelom stolpcev,
robov in predelov, ki so namenjeni za besedilo in slikovni material. Uporabljajo se tudi
za določanje širine in števila stolpcev ter praznega prostora med njimi. Mreža je
nepogrešljiv pripomoček pri strukturiranju in razporejanju dokumentov. Stolpce in
vrstice lahko z določeno funkcijo tudi poravnamo in jim določimo odmik od robu lista.
Na sliki 16 je primer harmonične tipografske mreže, ki je bila uporabljena v srednjem
veku. Njen. Avtor je Van de Graaf, zasnoval pa jo je z namenom, da bi dokazal, kako
so Gutemberg in drugi dosegali enake odmike na vseh dokumentih (25).
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Slika 17 Harmonična tipografska mreža, uporabljena v srednjem veku (25)
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3
3.1

EKSPERIMENTALNI DEL
MATERIALI IN METODE

3.1.1 Programska oprema
Pri izdelavi celostne grafične podobe in promocijskih izdelkov smo si pomagali z
različnimi programi, ki so pripomogli h kvalitetni izvedbi.
S programom Adobe Photoshop CC smo izdelali modele (angl. mock-up)
promocijskega materiala, da so si predvsem anketiranci v anketi in naročnik lahko
predstavljali končni izgled materialov.
Adobe Illustrator CC je program, ki je namenjen izdelavi vektorskih grafik. Le-te so
pomembne pri povečevanju izdelkov, saj pri tem pa ne izgubimo kvalitete. Program
smo uporabili pri izdelavi simbola, logotipa in manjših elementov, ki smo jih uporabili
pri animaciji.
Adobe InDesign CC je program, ki je namenjen predvsem izdelavi brošur, plakatov in
podobnih tiskovin. S tem programom smo si pomagali pri izdelavi vizitke.
Program Adobe Animate (naslednik Adobe Flash Professional) je program, ki se
uporablja za izdelavo multimedijskih avtorskih in računalniških animacij. Omogoča tudi
izdelavo HTML5 oglasnih pasic in urejanje kode v Actionscriptu, zato smo ga uporabili
za izdelavo dinamičnih oglasnih pasic oz. animacij.
Figma je vektorski program, katerega največja prednost je ta, da je dostopen v vsakem
brskalniku, poleg tega pa je zelo priročno tudi sprotno shranjevanje dokumentov. Tudi
če se brskalnik ali program nepričakovano zapre, je ob ponovnem zagonu vse
shranjeno. Program smo uporabili za hitro pripravo posameznih elementov.
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3.2

ANALIZA GRAFIČNIH PODOB NEKATERIH SD V SLOVENIJI

V Sloveniji imamo veliko pogojev za izvedbo zimskih športov, predvsem pa je zelo
popularno smučanje. Na trgu je posledično veliko ponudnikov storitev smučarskih
tečajev tako za otroke kot tudi za starejše. S pomočjo spletne strani Smučarske zveze
Slovenije (26) smo si pomagali pri analizi konkurenčnih društev na trgu, ki se ukvarjajo
s podobnimi storitvami, kot Športno društvo Panda Skiing. Pregledali smo spletne
strani in material, ki ga nudijo, saj nam je to omogočilo lažji pregled konkurenčnih
organizacij. Za ta korak smo se odločili, da bi se izognili raznim napakam.
3.2.1 Alpski smučarski klub Fužinar Ravne

Slika 18: Logotip Alpskega smučarskega kluba Fužinar Ravne (27)

Najprej smo se osredotočili na Alpski smučarski klub Fužinar iz Raven, ki jih zaznamuje
modro-rdeč logotip, ki ga prikazuje slika 18. Le-ta vsebuje veliko elementov. V ospredju
je rdeča barva, ki poudarja glavne dele logotipa, torej silhueto smučarja, napis „SKI
KLUB“ in napis „FUŽINAR RAVNE“, medtem ko so ostali deli obarvani v modro-belo
kombinacijo. Sicer je podoba dobro vidna in hitro pade v oči, vendar je na njem veliko
različnih podatkov, zato se naš fokus nekoliko izgubi.
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Slika 19: Promocijski material ASK Fužinar Ravne (28)

Na sliki 19 je primer promocijskega materiala omenjenega smučarskega kluba. Izgled
promocijskega materiala je preveč nasičen, barv pa je uporabljeno preveč in vse
skupaj izgleda zelo nasičeno. Posledično tudi podatki niso dobro berljivi, glavne
informacije na promocijskem materialu pa se izgubijo.

3.2.2 Alpski smučarski klub Medvode

Slika 20: Logotip Alpskega smučarskega kluba Medvode (29)
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Na sliki 20 je prikazan logotip Alpskega smučarskega kluba Medvode, katerega logotip
zaznamuje modra barva v pastelnih modrih in zelenih odtenkih. Kot navajajo na
predstavitveni spletni strani (29), stremijo k potrebi po gibanju otrok v naravi. Menimo,
da so pri izdelavi logotipa stremeli k enostavnim linijam, ki asociirajo na nepravilne
oblike črk. Črke so sicer takoj prepoznavne in tudi igrive. V drugi vrstici je pomen vsake
začetnice tudi pojasnjen – Alpski smučarski klub. Za modro in pastelno zeleno barvo
pa so se odločili zaradi povezanosti organizacije z naravo.
3.2.3 Smučarski klub Snežinka

Slika 21: Logotip Smučarskega kluba Snežinka (30)

Smučarski klub Snežinka ima več kot 50-letno tradicijo, dolgoletne izkušnje in
mladostno energijo, kot navajajo na spletni strani (30). Logotip, ki ga prikazuje slika
21, je opremljen s simbolom snežinke, veliko črko S v ozadju in besedilom, ki navaja
tudi naslov spletnega mesta športnega kluba. Gre za enostaven in efektiven logotip,
saj je dobro opazen predvsem na temnih podlagah, če pa je podlaga nekoliko
svetlejša, pa boljšo opaznost zagotovi senca. Bela barva je v tem primeru izbrana
predvsem zaradi samega imena kluba, saj se bela barva in sneg več kot očitno
povezujeta.
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3.3

ANKETNI VPRAŠALNIK

Za lažjo izdelavo končnega izdelka smo izdelali spletni anketni vprašalnik s pomočjo
spletne strani www.1ka.si, ki je vseboval 7 vprašanj. Z anketo smo pridobili subjektivna
mnenja naključnih anketirancev, ki so iskreno podali svoje mnenje in tako pripomogli
k izboljšanju končnega izdelka in odločitvi o promocijskem materialu.
Naprej smo anketirance razdelili glede na spol in starost, pri naslednjem vprašanju pa
so morali navesti svoje hobije. S tem smo dobili pregled nad raznolikostjo hobijev
anketirancev v anketi.
V drugem delu ankete smo anketirance vprašali o primernosti grafičnih rešitev.
Vprašali smo jih o primernosti končnega logotipa, o izbiranju najustreznejše vizitke, o
promocijskih materialih in o vrsti oglasov na splošno.
V anketi je sodelovalo 93 anketirancev. Med njimi je bilo 65 % udeleženk ženskega
spola in 35 % moških udeležencev. Razmerje med spoloma je prikazano na sliki 22.

Spol

35 %

65 %

Ženske

Moški

Slika 22: Razdelitev anketirancev glede na spol
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V anketi je bilo 4 % anketirancev starih do 18 let, 81 % jih je bilo med 19. in 35. letom,
13 % anketirancev je bilo starih od 36 do 60 let, starosti od 61 let naprej pa sta bila
2 % vseh anketiranih (slika 23).

Starost
13 %

2% 4%

81 %
Do 18 let

19–35 let

36–60 let

61 ali več

Slika 23: Razdelitev anketirancev glede na starost

Z zadnjim vprašanjem v prvem sklopu smo hoteli izvedeti, kakšna je raznolikost naših
anketirancev – s katerimi hobiji se ukvarjajo. Anketiranci so lahko izbrali več možnosti,
dodali pa so lahko tudi svoje odgovore. V največjem številu so anketiranci izbrali šport,
in sicer 72 % vprašanih, 30 % je izbralo odgovor glasba, 29 % branje, 16 % ples, 11
% anketirancev pa je dodalo še svoj odgovor, ki jih prikazuje preglednica 1. Med njimi
so se pojavili risanje, sprehod s psom, joga, ustvarjanje ter serije in filmi (slika 24).
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Preglednica 1: Ostali odgovori, ki so jih anketiranci podali pri tretjem vprašanju

Odgovori

Število ponavljajočih
odgovorov

Odstotki

Risanje

1

14,3 %

Sprehod s psom

2

28,6 %

Yoga

1

14,3 %

Nič

1

14,3 %

Ustvarjanje

1

14,3 %

Serije, filmi

1

14,3 %

Hobiji
80
72 %
70
60

Odgovori [%]

50
40
30 %

30
20

29 %

16 %
11 %

10
0
Šport

Glasba

Ples

Branje

Drugo

Vrsta hobija

Slika 24: Hobiji
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4
4.1

REZULTATI IN RAZPRAVA
OBLIKOVANJE

4.1.1 Tipografija
Kot primarna pisava je bila za vsa promocijska sredstva uporabljena humanistična
pisava open sans, ki jo prikazuje slika 25. Zanjo je značilna velika višina male črke in
veliki notranji deli črk. Za izbor te pisave smo se odločili, ker je ustrezno uporabljiva za
zaslonske upodobitve kot tudi tisk.

Slika 25: Različice pisave open sans (31)

Sekundarna pisava, ki je bila uporabljena za večje naslove in predvsem za izdelavo
logotipa, je pisava simply rounded, katere avtor je Galdino Otten. Gre za
enodebelinsko pisavo brez serifov, ki ima okrogle poteze in se je dobro ujemala z
izgledom smuči pri pandi. Pisava je igriva in pade v oči. Prikazuje jo slika 26.
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Slika 26: Črke pisave simply rounded (32)

4.1.2 Logotip in simbol
Tako logotip kot simbol sta nepogrešljiv del pri oblikovanju blagovne znamke in
identitete. Logotip je definiran kot stilizirani tipografski izraz podjetja ali blagovne
znamke, medtem ko je simbol grafična ikona, ki predstavlja podjetje ali blagovno
znamko (33). V našem primeru smo se odločili, da bomo pri izdelavi izhajali iz logotipa
društva SKIING.SI, ki je prikazan na sliki 27. Napis SKIING ima poudarjeni majuskuli
I, ki spominjata na smuči in tako asociirata na smučanje.

Slika 27: Logotip društva SKIING.SI
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Ker gre v našem primeru za društvo „Panda Skiing“, v vodstvu pa so želeli povezanost
med obema logotipoma, smo se odločili, da bo logotip narejen na podoben način, v
sredino pa smo umestili pando. Začetne ideje simbola prikazuje slika 28.

Slika 28: Predhodne različice simbolov in logotipov

Končno verzijo logotipa prikazuje slika 29.

Slika 29: Logotip in simbol
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Stremeli smo k temu, da bi simbol pande deloval nekoliko otroško, predvsem pa nam
je bilo pomembno, da se ga na prvi pogled takoj prepozna in ima enostavne linije.
Panda je sprva imela tudi usta, vendar smo jih na končni različici odstranili, da smo
končno obliko čim bolj poenostavili. Po izdelavi simbola smo izbrali pisavo, ki dobro
sovpada z njim.
4.1.3 Izbor barv
Barvno paleto izdelane celostne grafične podobe prikazuje slika 30. Želja vodstva
športnega društva je bila povezava med logotipom športnega društva SKIING.SI. Zato
smo uporabili zeleno barvo, ki predstavlja naravo, belo barvo, ki predstavlja dejavnosti
na snegu, črna pa je bila uporabljena, da z njo ustvarimo kontrast. Kasneje smo zeleno
barvo pogosto uporabili tudi pri izdelavi vseh promocijskih materialov, saj želimo
ustvariti imidž, ki si ga bodo ljudje dobro zapomnili.

Slika 30: Barvna paleta
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4.1.4 Različne barvne aplikacije logotipa
Različne barvne in črno-bele aplikacije logotipa prikazuje slika 31.

Slika 31: Barvne različice logotipa

4.1.5 Vizitka
Vizitka je nepogrešljiva tiskovina vsakega podjetja in predstavlja zelo pomembno
sredstvo, ko govorimo o poslovni komunikaciji. Je velik odraz podjetja in ni le papir, na
katerem je upodobljen kontakt. Z njo si lahko pomagamo tudi pri sklepanju novih
sodelovanj, poznanstev in poslovnih priložnosti (34). Po pregledu nekaj spletnih mest
tiskarn smo ugotovili, da v večini uporabljajo standardno velikost 85 mm × 55 mm ali
90 mm × 50 mm. Mi smo se odločili za prvo velikost. Najprej smo se lotili izdelave treh
različic, nato pa smo anketirancem prepustili končno izbiro. Slika 32 prikazuje končno
različico izbrane vizitke s strani vseh anketiranih ljudi. Vsi podatki na njej so dobro
vidni, uporabili pa smo vse tri značilne barve naše celostne grafične podobe.
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Slika 32: Končna vizitka

4.1.6 Umestitev logotipa na različnem promocijskem materialu
Spodnje slike prikazujejo umestitev logotipa na različnih promocijskih materialih. Glede
na rezultate ankete smo izdelali pulover (slika 33), majico (slika 34), pokrivalo (slika
35), smučarsko jakno (slika 36), športne nogavice (slika 37) in bidon (slika 38).

Slika 33: Pulover
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Slika 34: Majica

Slika 35: Pokrivalo
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Slika 36: Smučarska jakna

Slika 37: Nogavice

31

Slika 38: Bidon

4.2

IZDELAVA ANIMACIJE

Animacija je definirana kot iluzija gibanja, ki jo dosežemo s hitrim prikazovanjem sličic,
vsaka izmed njih pa se razlikuje od predhodne. Ker moramo pri izdelavi preseči
razločanje posameznih sličic človeškega vida, običajno posnamemo animacijo, ki ima
24 ali 12 sličic na sekundo (35). Iluzijo gibanja ustvarimo tako, da prikažemo sliko, nato
pa zanjo vstavimo drugo sliko, ki je prvi zelo podobna, le malo premaknjena. Paziti
moramo, da slike dovolj hitro menjamo in s tem preslepimo vid (36).
Animacije iz leta v leto postajajo bolj priljubljene pri oglaševanju, zato smo se odločili,
da jih tudi sami uporabimo pri izdelavi promocijskega materiala za športno društvo.
Želeli smo na igriv način upodobiti vrsto posameznega smučanja s pomočjo animiranja
glavnega lika in ozadja. V programu Adobe Illustrator je bilo najprej potrebno zasnovati
ozadje in lik, ki smo ga želeli animirati. Ozadje, ki ga prikazuje slika 39, je enostavno
in nevtralnih barv, saj smo želeli, da lik izstopa iz ozadja in je dobro viden.

32

Slika 39: Ozadje animacije

Sledilo oblikovanje glavnega lika – pande. Naša želja je bila upodobiti dve različni
tehniki smučanja, smuk in slalom, zato smo pando prilagodili glede na posamezno
tehniko. Oblikovali smo tudi ovire, ki jih prikazuje slika 40, slika 41 pa prikazuje cilj.

Slika 40: Osrednji lik panda in smučarske ovire
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Slika 41: Ciljna vrata

Sledilo je animiranje v programu Adobe Animate. Pri izdelavi animacije je najbolj
pomembno, da imamo dobro zasnovo in oblikovan načrt (angl. storyboard). To je
pomemben korak predvsem pri daljših animacijah, saj z njim določimo dolžino
končnega izdelka. Ker sta naša izdelka nekoliko krajša, se izdelave podrobnega načrta
nismo lotili, začrtali smo le značilnosti posamezne vrste smučanja.

4.2.1 Delovno okolje
Program Adobe Animate ob zagonu odpre delovni prostor (angl. workspace), ki ga
prikazuje slika 42. Tam se nahajajo različna okna (angl. windows) in palete (angl. tool
panels). Glavna paleta je orodna paleta (angl. tools), ki jo prikazuje slika 43. V orodni
paleti se nahajajo orodja, s katerimi si pomagamo pri izdelavi in urejanju posameznih
elementov v animaciji.
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Slika 42: Delovni prostor

Slika 43: Orodna paleta

Najpogosteje posegamo po orodjih, kot sta Selection Tool in Subselection Tool, ki jih
uporabljamo pri selekciji in premikih posameznih elementov. Zelo pogosto smo
posegali tudi po Rectangle Tool, ki je namenjen izdelavi različnih oblik, kot so kvadrat,
krog, večkotnik in podobno.
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Slika 44: Časovnica

Eden izmed najpomembnejših delov v delovnem okolju je vsekakor časovni trak (angl.
timline), ki ga prikazuje slika 44. Na njem imamo podroben pregled vseh zaporedij
elementov, ki jih animacija vsebuje. Tudi časovni trak ima svojo orodno vrstico. V
prvem delu na levi lahko vidimo orodja za ustvarjanje novih plasti (angl. layer) in
njihovo združevanje v skupine ter orodje za brisanje. V sredini časovnice se lahko z
rdečim drsnikom pomikamo po animaciji, jo ustavljamo, poljubno premikamo naprej ali
nazaj, spreminjamo število sličic na sekundo in drugo. V zadnjem delu časovnice lahko
najdemo funkcijo, ki časovnico poveča. S tem orodjem omogočimo podrobnejše
upravljanje posameznih sličic. Bolj kot časovnico povečamo, podrobneje vidimo čas
animacije.
Na slikah 45 in 46 je prikazanih nekaj sličic posamezne animacije.
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Slika 45: Končna animacija za smuk

Slika 46: Končna animacija za slalom.
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4.2.2 Izvoz animacije
Animacijo izvozimo v video formatu. Kliknemo na File in izberemo Export video, kot
prikazuje slika 47. Nato izberemo mapo, kamor bomo shranili končno datoteko.
Postopek prikazuje slika 48.

Slika 47: Izvoz animacije

Slika 48: Končni izvoz

Zadnji korak pri izvozu animiranih grafik, ki so izdelane z Adobe Animate, je kompresija
s programom Adobe Media Encoder. Uporablja se za stiskanje zvočnih in video
datotek. Običajno je velikost animirane datoteke precej velika. Da bi omogočili
nemoteno predvajanje na napravah brez hitrih procesorjev, jih je treba kompresirati
(37). Pri izvozu se program zažene avtomatično, uredimo še dodatne nastavitve in
izvozimo končno animacijo. Program prikazuje slika 49.
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Slika 49: Zadnji korak pri izvozu animacije
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4.3

REZULTATI SPLETNE ANKETE

Izvedli smo spletno anketo izbirnega tipa. V prvem delu so anketiranci odgovarjali na
tri demografska vprašanja, v drugem delu pa smo postavili štiri vprašanja, ki so se
navezovala na celostno grafično podobo.
Slika 50 prikazuje rezultate prvega vprašanja, ki se „Označite, kako se vam zdi
primeren logotip Športnega društva Panda Skiing, ki je prikazan na spodnji sliki.“ Kot
lahko vidimo se je večini anketirancev, tj. 68 % naš logotip zdel zelo primeren, 31 %
se je zdel primeren, 1 % pa neprimeren.

Primernost
1%

31 %

68 %

Zelo primeren

Primeren

Neprimeren

Slika 50: Primernost logotipa

Z drugim vprašanjem smo hoteli izvedeti, katera oblikovna rešitev za vizitko je
anketirancem najbolj všeč. Največ se jih je odločilo za prvo različico vizitke, ki je
prikazana skupaj z ostalima dvema različicama na sliki 51. Teh je bilo 40 %. Za drugo
vizitko se je odločilo 36 % ljudi, za tretjo oblikovno rešitev pa 24 % (slika 52).
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Slika 50: Tri vrste vizitk

Izbor vizitke
24 %

40 %

36 %
Prva vizitka

Druga vizitka

Tretja vizitka

Slika 51: Vizitke

Tretje vprašanje se je navezovalo na promocijski material. Zaradi kasnejše izdelave
promocijskega materiala nas je zanimalo, kateri izdelki bi pritegnili največ pozornosti
za člane športnega društva. Anketiranci so lahko izbrali več možnih odgovorov, dodali
pa so lahko tudi svoje ideje. Da so si promocijske izdelke lahko lažje predstavljali, smo
v anketo umestili sliko 53, ki prikazuje nekaj promocijskega materiala.
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Slika 52: Promocijski material

Kot vidimo na sliki 54, se je največkrat ponovil odgovor pulover, in sicer v 76 %. 62 %
jih je izbralo majico in 57 % pokrivala. Nekoliko manj pogosto, v 29 %, je bil izbran
odgovor pisarniški material, več kot polovico, 51 %, pa jih je izbralo odgovor bidon.
3 % anketiranih je dopisalo še svoje ideje. Predlagali so izdelavo smučarskih jaken in
športnih nogavic, predvsem zato, ker se smučanje izvaja le pozimi.
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Promocijski material
80

76 %

70
62 %
60

57 %
51 %

Odgovori [%]

50

40
29 %

30

20

10
3%
0
Pulover

Majica

Pokrivala

Pisarniški material

Bidon

Drugo

Vrsta promocijskega materiala
Slika 53: Vrsta promocijskega materiala

Preden smo izdelali animacijo, smo se pozanimali o priljubljenosti tiskanih in spletnih
oglasov med različnimi populacijami. Pri tem nam je dobro služilo četrto vprašanje, ki
je spraševalo: „Katere vrste oglasov bolj pritegnejo vašo pozornost?“ Na voljo sta bila
dva odgovora: Tiskani oglasi (letaki, plakati ...) in Oglasi na spletu (animacije, oglasi
na socialnih omrežjih ...). 72 % ljudi je glasovalo za oglase na spletu, 28 % pa za
tiskane oglase. Zaradi takšnega rezultata smo se z vodstvom športnega društva
odločili, da zaenkrat kot promocijo pripravimo dve animaciji, ki jo bo društvo uporabilo
pri jesenski promociji na družabnih omrežjih.
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5

ZAKLJUČEK

Celostna grafična podoba je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na predstavitev
organizacije, podjetja in vpliva na to, kako uporabniki dojemajo končne izdelke. Zato
se moramo izdelave grafične podobe lotiti zelo premišljeno in zbrano, pomagamo pa
si lahko s pomočjo teorij, ki so že napisane in nas lahko dobro usmerjajo k pravilnim
pristopom pri izdelavi.
Na ta način smo se lotili izdelave celostne grafične podobe za Športno društvo Panda
Skiing. Pri izdelavi smo upoštevali uporabo barv, kombinacijo tipografije in simbola,
poskrbljeno je bilo, da je motiv jasen in da gledalca obvešča o dejavnosti, ki jo
organizacija ponuja. Z izdelavo celostne grafične podobe smo poskrbeli, da ima
športno društvo novo podobo, s pomočjo katere bo lahko uspešno začelo svojo
predstavitev v svetu, in si z njo pomagala, da bo pri svojem delovanju kar se da
uspešna.
Ker je na trgu veliko različnega promocijskega materiala, smo z anketiranjem hoteli
ugotoviti, kakšen promocijski material je najbolj aktualen. Anketa je na podlagi
odgovorov anketirancev tudi pokazala, da je spletno oglaševanje bolj priljubljeno kot
tiskani oglasi, zato smo se odločili za izdelavo dveh spletnih animacij, pri katerem smo
si pomagali s programom Adobe Animate CC. V prihodnosti bomo zato nadaljevali z
opazovanjem odzivnosti ljudi nad objavo animacij na družabnih omrežjih. Tako bomo
lahko sprejeli ali zavrgli našo začetno hipotezo, ki je bila, da se bo zanimanje za
društvo z objavo animacij na družabnih omrežjih povečalo.
V današnjem času mora prav vsaka znamka, podjetje ali društvo izstopati s svojo
podobo, da ostanejo opaženi. Glede na to, da se podjetje Panda Skiing ukvarja s
sezonskim športom, kot je smučanje, bo moralo poskrbeti, da bo na očeh javnosti
prisotno celo leto. K temu lahko pripomorejo različni oglasi, predvsem v obliki animacij,
ki jih nameravamo izdelati tudi v prihodnosti.
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