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IZVLEČEK
Diplomsko delo prikazuje proces razvoja oblikovanja celostne grafične podobe
podjetja »Prvi dotik«. Prvi dotik je samostojna podjetnica, porodna babica, maserka,
Bownova terapevtka in svetovalka, ki se je po več letih dela v porodnišnici odločila za
samostojno poslovno pot in ob tem potrebovala celostno grafično podobo, s katero
se skozi svoje delo lahko predstavi. Njena dejavnost je predvsem delo z nosečnicami
in ženskami v obdobju zgodnjega materinstva, zato je bil cilj oblikovno čim bolj
dotakniti se te ciljne skupine. Naročnica je imela zelo izdelane smernice za
oblikovanje celostne podobe, zato je bil celoten projekt zasnovan zelo feminilno in
likovno jasno sporočilno. Poleg oblikovanja celostne grafične podobe je bilo potrebno
oblikovati še nekatere uporabno-dekorativne tekstilne kose za interjer poslovnih
prostorov in jih likovno priključiti k celostni podobi. Za te tekstilne kose smo razvili
vzorec, s katerim se je tekstil potiskalo s tehniko sitotiska.
V diplomski nalogi sem v prvem delu najprej teoretično raziskala in predstavila vse
elemente naloge, ki sem jih pozneje v praktičnem delu in rezultatih oblikovno tudi
razvila in realizirala.

Ključne besede:
celostna grafična podoba, simbol, logotip, tekstilni vzorec, sitotisk.
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ABSTRACT
My thesis represents a development process of corporate visual identity for company
"Prvi dotik". Owner of Prvi dotik is an entrepreneur, midwife, masseuse, Bowen
therapist and a consultant that has after years of service in nurseries, decided to start
her own business and for that she needed a corporate visual identity developed.
Clients main goal was to work especially with pregnant women and those in early
stages of maternity, so the developers goal was to focus on this target group as
much as possible. The client presented clear guidelines for the new corporate visual
identity so that is why the project was designed very feminine and with clear
graphical message. Apart from development of corporate visual identity, one of the
tasks was also to design some useful decorative textile items to be used in the
interior of the clientʼs premises, which needed to be graphically linked to the whole
corporate visual identity. For these decorative textile items we designed a pattern,
which we applied to the textile using screen printing technique.
In my thesis are first explained and researched all the theoretical elements of the
assignment that are later in the practical part also graphically developed and
realized.

Key words:
corporate visual identity, symbol, logotype, textile pattern, screen printing.
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POVZETEK
Ustanovitev podjetja oziroma začetek nove poslovne zgodbe samostojne podjetnice
je bil povod za temo diplomske naloge z naslovom »Razvoj celostne grafične podobe
podjetja Prvi dotik«. Porodna babica se je po več letih dela v porodnišnici odločila za
samostojno poslovno pot in tako ustanovila podjetje »Prvi dotik«, za katerega je
seveda potrebovalo celostno grafično podobo. Diplomsko delo raziskuje področje
grafičnega oblikovanja, natančneje oblikovanje celostne grafične podobe, razvoj
tekstilnega vzorca in področje tiska in opremljanje interjerja.
Namen diplomske naloge je bil oblikovati in razviti celostno grafično podobo
organizacije (simbol in logotip ter potrebne tiskovine: vizitka, dopisni papir, žig,
predstavitvena zgibanka, darilni bon, označevalna tabla), poleg osnove grafične
podobe pa tudi tekstilne dekorativne elemente za interijer (delovna oblačila,
dekorativne blazine, pregrinjalo za masažno mizo, blazine za dojenje), za katere se
je razvil tekstilni vzorec, s katerim se je tekstil potiskalo s tehniko sitotiska. Oblikovno
izhodišče za tekstilni vzorec so bili likovni elementi grafičnega simbola, s čimer smo
obdržali rdečo nit celostne vizualne podobe. Nastali so unikatni tekstilni elementi, ki
imajo tako uporabno kot dekorativno funkcijo.
Celostna vizualna podoba je nujna za predstavljanje realne identitete podjetja in
njenega imidža. Združevati mora vse vidne elemente podjetja, s katerimi se podjetje
identificira in preko katerih komunicira s strankami. Urejena in dobro izdelana
celostna grafična podoba daje vtis stabilnosti, urejenosti in uspešnosti podjetja.
Stranka se z njo tako lažje identificira in ji zaupa. Oblikovalec pa svojo nalogo
uspešno opravi takrat, ko mu uspe združiti vse zakonitosti oblikovanja celostne
grafične podobe z željami stranke.
Rezultat naloge je dovršena celostna vizualna podoba v celoti, torej združitev vseh
vizualno komunikacijskih elementov podjetja v grafično-likovnem jeziku, ki tako
delujejo celostno in urejeno.

iv

KAZALO
ZAHVALA .................................................................................................................... I
ABSTRACT................................................................................................................ III
POVZETEK ............................................................................................................... IV
KAZALO .................................................................................................................... V
SEZNAM SLIK ......................................................................................................... VII
1

UVOD ................................................................................................................... 1

2

TEORETIČNI DEL ................................................................................................ 3

2.1

Opredelitev pojma celostna grafična podoba .................................................... 3

2.2

Identiteta in imidž podjetja ................................................................................. 3

2.3

Simbolni identitetni sistem podjetja.................................................................... 4

2.4 Oblikovanje celostne grafične podobe ............................................................... 5
2.4.1 Logotip in simbol ......................................................................................... 6
2.4.2 Tipografija ................................................................................................... 7
2.4.3 Oblikovanje tiskovin .................................................................................... 9
2.4.4 Spletna stran ............................................................................................. 10
2.5 Barve ............................................................................................................... 11
2.5.1 Harmonija barv.......................................................................................... 12
2.5.2 Kontrast količin barv .................................................................................. 16
2.6

Digitalni tisk ..................................................................................................... 18

2.7

Tekstilna dekorativa ......................................................................................... 18

2.8

Sitotisk ............................................................................................................. 19

3
3.1

EKSPERIMENTALNI DEL ................................................................................. 22
Predstavitev organizacije Prvi dotik ................................................................. 22

v

3.2 Oblikovanje celostne grafične podobe podjetja Prvi dotik ................................ 23
3.2.1 Izhodišče ................................................................................................... 23
3.2.2 Simbol in logotip........................................................................................ 23
3.2.3 Barve......................................................................................................... 27
3.2.4 Tipografija ................................................................................................. 28
3.2.5 Vzorec za potisk tekstilij ............................................................................ 29
4

REZULTATI IN RAZPRAVA .............................................................................. 32
4.1.1 Simbol in logotip ........................................................................................ 33
4.1.2 Vizitka ....................................................................................................... 33
4.1.3 Dopisni papir ............................................................................................. 34
4.1.4 Kuverta...................................................................................................... 35
4.1.5 Žig ............................................................................................................. 35
4.1.6 Predstavitvena zgibanka ........................................................................... 36
4.1.7 Darilni bon ................................................................................................. 37
4.1.8 Tekstil........................................................................................................ 39
4.1.8.1
Delovna oblačila ................................................................................. 39
4.1.8.2
Dekorativne blazine ............................................................................ 40
4.1.8.3
Pregrinjalo za masažno mizo ............................................................. 41
4.1.8.4
Blazina za dojenje .............................................................................. 42
4.1.9 Označevalna tabla .................................................................................... 43

5

ZAKLJUČEK ...................................................................................................... 44

6

LITERATURA IN VIRI ........................................................................................ 45

vi

SEZNAM SLIK
Slika 1: V zgornji vrsti so prikazane barve v barvnem krogu enakih tonskih vrednosti
(barve, ki imajo enako svetlost in temnost), v spodnji vrsti pa barve v barvnem
krogu kromatičnih barv (različne mešanice ene same barve z belo ali črno). .... 14
Slika 2: Barvni akordi ali sozvočje barv so harmonične barvne kombinacije, ki jih
tvorijo komplementarni pari in barve, ki v dvanajstdelnem barvnem krogu ležijo
na medsebojnih povezavah v skladu z zakonitostmi. ......................................... 15
Slika 3: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska. ........................................................... 20
Slika 4: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska ............................................................ 20
Slika 5: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska ............................................................ 20
Slika 6: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska ............................................................ 20
Slika 7: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska ............................................................ 21
Slika 8: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska ............................................................ 21
Slika 9: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska ............................................................ 21
Slika 10: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska .......................................................... 21
Slika 11: Končni simbol in logotip podjetja Prvi dotik. ................................................ 25
Slika 12: Razvojna faza oblikovanja simbola in logotipa. .......................................... 26
Slika 13: Razvojna faza oblikovanja simbola in logotipa. .......................................... 26
Slika 14: Razvojna faza oblikovanja simbola in logotipa. .......................................... 26
Slika 15: Razvojna faza oblikovanja simbola in logotipa. .......................................... 26
Slika 16: Razvojna faza oblikovanja simbola in logotipa. .......................................... 27
Slika 17: Barvna shema v CMYK in Pantone barvni skali. ....................................... 27
Slika 18: Prikaz izbranih barv v barvnem krogu......................................................... 28
Slika 19: Primarna tipografija Cronos Pro. ................................................................ 28
Slika 20: Izhodiščni likovni elementi za razvoj tekstilnega vzorca izluščeni
iz simbola. .......................................................................................................... 30
Slika 21: Faza risanja, raziskovanja - prostoročno risanje organskih oblik
z različnimi pisali. ............................................................................................... 31
Slika 22: Izbrane oblike za tisk. ................................................................................. 31
Slika 23: Simbol in logotip podjetja Prvi dotik. ........................................................... 33
Slika 24: Vizitka podjetja Prvi dotik ............................................................................ 33
Slika 25: Dopisni papir podjetja Prvi dotik. ................................................................ 34
Slika 26: Kuverta podjetja Prvi dotik. ......................................................................... 35
Slika 27: Žig podjetja Prvi dotik. ................................................................................ 35
Slika 28: Predstavitveni letak podjetja Prvi dotik, zunanja stran. ............................... 36
Slika 29: Predstavitveni letak podjetja Prvi dotik, notranja stran................................ 36
Slika 30: Darilni bon podjetja Prvi dotik, sprednja stran............................................. 37

vii

Slika 31: Darilni bon podjetja Prvi dotik, zadnja stran. ............................................... 37
Slika 32: Natisnjene poslovne tiskovine podjetja Prvi dotik. ...................................... 38
Slika 33: Delovna oblačila podjetja Prvi dotik. ........................................................... 39
Slika 34: Dekorativne blazine ročno potiskane. ......................................................... 40
Slika 35: Blazine pobližje prikazane. ......................................................................... 40
Slika 36: Pregrinjalo za masažno mizo ročno potiskano. .......................................... 41
Slika 37: Blazina za dojenje ročno potiskana. ........................................................... 42
Slika 38: Označevalna tabla podjetja Prvi dotik. ....................................................... 43

viii

1

UVOD

V zadnjih osmih letih sem imela priložnost trikrat »intenzivneje« sodelovati s porodno
babico, maserko, Bownovo terapevtko in svetovalko Marjeto Žlebnik in izkusiti njene
izkušene roke in nasvete. Imeti jo ob sebi skozi nosečnost in porodno izkušnjo je
nekaj, kar bi morala imeti priložnost doživeti vsaka ženska. Ko me je ob svojem
prestopu na samostojno poslovno pot prosila za pomoč, sem ji seveda z veseljem
stopila naproti. Za ime podjetja »Prvi dotik« se je odločila že pred tem in vanj strnila
filozofijo in vizijo svojega nadaljnega dela, mene pa je prosila za oblikovanje celostne
grafične podobe njenega podjetja. V projektu sem videla priložnost, da razvoj naloge
podrobneje predstavim v diplomski nalogi. Moj namen je bil oblikovati celostno
vizualno podobo podjetja, kamor sodi celostna grafična podoba in vsi dodatni
komunikacijski elementi, s katerimi se podjetnica skozi svoje delo izraža, deluje in
pojavlja. Moj cilj je bil preplesti grafično podobo s poslovnimi prostori podjetja in jim
dodeliti enotno zgodbo oz. isto filozofijo.
Poklic babištvo je eden najstarejših in najbrž eden najlepših poklicev, saj je v večini
primerov povezan z velikim veseljem in najglobjimi pozitivnimi čustvi človeka. Porod
je eden najbolj čustvenih trenutkov v življenju ženske (in prenekaterega moškega) in
biti del takšnega trenutka je nagrada za delo sleherne babice. Porod je v svoji biti
eden najnaravnejših fenomenov človeštva, ki skozi čas, napredek in evolucijo ostaja
nespremenjen in ki ga tudi najnaprednejša tehnologija in razvoj ne more spremeniti
ali izpodriniti. Zato bo poklic babištvo najbrž obstajal, dokler bo obstajalo človeštvo.
Biti dobra babica pa ne pomeni biti le zdravstveni delavec z ustrezno formalno
izobrazbo, ampak precej več kot to. Vsaka porodna zgodba je zgodba zase in kar
najbolj se približati tej individualnosti posameznice je tisto, kar si vsaka porodnica
želi. Empatija, strpnost, umirjenost, izkušenost, spoštovanje starodavnih naravnih
zakonitosti poroda, posluh za naravni ritem porodnice in znati spodbuditi prav te
procese je tisto, kar določa kakovost in edinstvenost dobre babice. Spoštovanje in
upoštevanje naravnega poteka poroda vodi v uspešen in srečen porod za vse
vpletene.
Alternativnih pristopov kot so »porodne hiše« ali možnosti izbire poroda na domu v
Sloveniji še ne poznamo. V zadnjih letih je zaznati veliko spremembo v odnosu do
poroda, ki ni več zgolj dejajnje v »ženskem krogu« ampak je doživetje para - obeh
staršev in tudi širše družine. Porod je edinstven trenutek, neponovljiv in globoko
intimen. Doživeti ga na tak način in v družbi ljudi, ki v ta intimen krog sodijo, omogoča
nepozabno doživetje. Marjeta Žlebnik je kot samostojna babica pionirka na tem
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področju pri nas. Je prva v Sloveniji, ki je stopila na samostojno babiško pot in ni le
babica po poklicu, ampak predvsem po srcu. V svoje poslanstvo verjame tako srčno,
da le kot samostojna babica lahko nudi ustrezno pozornost, znanje in metode, ki si jih
je skozi leta pridobila in v katere močno verjame.
Z vsemi željami in vizijo naročnice sem se tako lotila naloge in vse elemente, ki jih je
podjetje potrebovalo, sem sprva raziskala teoretično, v drugem delu diplomske
naloge pa udejanila tudi v praksi.
Podjetju je bilo treba oblikovati celostno vizualno podobo, v kar ne spada le celostna
grafična podoba, ampak še nekaj tekstilnih elementov, ki jih v svojih poslovnih
prostorih potrebuje kot okrasne elemente, ki poleg dekorativnosti funkcionirajo tudi
kot uporabni pripomočki pri delu in ki morajo biti prav tako del celostne vizualne
identitete podjetja. To so dekorativne blazine na sedežni garnituri, blazina za dojenje
za doječe obiskovalke in prevleka masažne mize, na kateri se izvaja masaža in
Bownova terapija. Vsem tem naštetim dekorativno-uporabnim kosom smo predvideli
tekstilne prevleke, za katere sem razvila vzorec in z njim potiskala tekstil. Potiskan je
bil s tehniko sitotiska, saj sem se tako lahko likovno bolj unikatno in osebno izrazila.
Nastali so unikatno potiskani kosi in ne serijski potisk. Ker je naročnica tudi sama
precej umetniška in ustvarjalna duša, so jo taki unikatni dekorativni kosi še bolje
predstavljali in identificirali.
Narava dela podjetja Prvi dotik je zelo individualen, oseben stik s stranko, zato tudi
promocija njenih storitev najučinkoviteje teče kar sama od ust do ust. Zato nismo bili
toliko usmerjeni v promocijsko strategijo podjetja, ampak je bil osrednji cilj ustvariti
prijetno, domačno okolje, v katerih se stranka dobro počuti in se vanj rada vrača. In
seveda temu okolju izoblikovati feminilno, suptilno, sodobno grafično podobo,
kakršna je tudi njena lastnica. V nadaljevanju ima stranka željo oblikovati še
internetno stran in Facebook profil, a to je naslednji korak, ki ga v tej nalogi ne bom
podrobneje predstavljala.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1

Opredelitev pojma celostna grafična podoba

Vsem, katerim nam je dan vid, ga uporabljamo za zaznavanje okolice. Vid je tisti, ki
nam prevaja informacije iz okolice in izpiše prvi vtis o človeku, predmetu ali okolici, ki
jo gledamo. Vizualni izgled ali podoba je tista, ki neverbalno komunicira z gledalcem
in mu preko svoje podobe predaja informacije o sebi. Lahko je všečna ali nevšečna,
privlačna ali neprivlačna, sporočilna ali nesporočilna.
Tudi podjetja poleg vsebinske funkcije, poleg storitve, ki jo nudijo, komunicirajo s
svojimi strankami preko svoje zunanje, vizualne podobe ali celostne grafične podobe
(v nadaljevanju CGP). Jasna, vizualno homogena identiteta podjetja je nujna za
uspešno poslovanje in prepoznavnost.
Podjetja se razlikujejo med seboj tako po velikosti, kot po dejavnosti, zato CGP
posamezne organizacije ne vključuje vedno istih grafičnih elementov, ampak le tiste,
ki jih posamezno podjetje potrebuje. Osnovni, primarni elementi celostne grafične
podobe so simbol in logotip ter izbor barv in pisave – tipografije. Le te potem
apliciramo na vizitko, dopisno komunikacijo (dopisni papir, račun, dobavnica,
kuverta...), žig, spletno stran in podobno. Odvisno od potreb podjetja pa se lahko
razširi še na reklamne oglase, brošure, kataloge, vabila, letake, flyerje, oblikovanje
napisov in simbolov na vozilih, oblikovanje označevalnih in razpoznavnih tabel,
zastave, delovne obleke, stojnice, drobni promocijski material... . Kot že prej
omenjeno, obseg elementov celostne podobe podjetja je lasten vsaki organizaciji
glede na njene potrebe in zahteve. Tako primarni elementi kot tudi sekundarni pa
morajo biti skladni, prepoznavni in povezani, saj celostna podoba izraža filozofijo in
DNK podjetja in je tista, ki si jo kupci zapomnijo, se z njo lahko poistovetijo in jo
vzamejo za svojo.

2.2

Identiteta in imidž podjetja

Realna identiteta podjetja so izdelki in storitve, ki jih podjetje ponuja in izvaja,
filozofija za katero stoji, njeni cilji proti katerim gre, strategija in politika poslovanja,
kot tudi materialna lastnina. Je sposobnost podjetja, ki jo zaposleni dokazujejo skozi
svoja znanja in izkušnje, ideje, spretnosti in talente. Z identiteto se podjetje razlikuje
od drugih, s prilagoditvijo tržnim zahtevam pa si zagotovi obstanek in preživetje.
Oksfordski slovar identiteto opiše kot kvaliteto ali sposobnost biti isti (the same), kot
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absolutno in vsebinsko enakost, istost. Identiteta je manifestacija vsega, kar neka
organizacija ali podjetje je, za čemer stoji in kamor gre (Repovš, 1995, str. 17).
Imidž ali podoba pa je percepcija, ki jo imajo ljudje o navzven vidnih osebnostnih
lastnostih podjetja in blagovnih znamk. Tako kot ljudje v okolju kažemo našo
osebnost preko obleke, avtomobila, kariernega položaja..., tako tudi organizacija
kaže osebnost skozi izdelke in storitve, ki jih ponuja, z oglaševanjem, s celostno
grafično podobo (vir: http://www.spem.si/slo/Dejavnosti/Raziskave/Merjenje-imidza/).
Že v petdesetih letih je bilo opaženo in še danes je tako, da ljudje kupujejo blagovne
znamke in ne izdelka samega zaradi njegovih lastnosti. Imidž je živ pojem, ni
stalnica, ampak se spreminja. Vtis, ki si ga na temelju sprejetih signalov oblikuje
njegov prejemnik, imenujemo imidž. V njem tiči psihološka vrednost izdelkov, storitev
in idej, ki nekako tudi določa pravico do visoke ali nizke cene izdelka, storitve ali
ideje. V knjigi Modern Marketing 1989 avtor Frank Jefkins lepo napiše: »Bistvo
pozitivnega imidža je, da ga je treba zaslužiti« (Repovš, 1995, str. 18-19).
Znak podjetja, pa naj bo še tako lep in všečen, sam ne more nikoli ustvariti podobe o
podjetju, temveč le znatno pomaga vzpostavljati osebnost podjetja, s tem
korporativno identiteto, in se šele posredno, s posredovanjem skozi različne medije,
začne v zavesti vsakega posameznika, gledalca, kupca odražati kot znak,
identifikator določene specifične dejavnosti, dobrih ali slabih izdelkov in storitev (vir:
http://www.poslovni-bazar.si/?mod=articles&article=1621).
In če povzamem še besede Jerneja Repovša, ki pravi (Repovš, 1995, str. 19):
»Kreiranje imidža organizacije je kompleksen komunikacijski proces, v katerega so
kot informacijski dražljaji vključeni vsi elementi realne in simbolne identitete
organizacije, pa tudi informacije, ki nastajajo zunaj tega in niso neposredno odvisne
od organizacije.«

2.3

Simbolni identitetni sistem podjetja

Simbolni identitetni sistem je realna identiteta organizacije, ki jo kot opazovalci vidimo
navzven. Sporočena oz. prikazana je na simbolni ravni. Sestavljena je iz imena
podjetja in znaka – grafičnega simbola, iz črkovne vrste, barv, in ostalih likovnih
struktur, razporejenih po površinah komunikacijskih sredstev na prepoznaven,
edinstven in razlikovalen način. Simbolni identitetni sistem predstavlja organizacijo
na posreden način in o njej ustvarja mnenje, vtis in imidž, ne da bi kakorkoli z
organizacijo stopili v stik ali imeli opraviti z elementi njene realne identitete.
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Predstavlja nam organizacijo, ne da bi jo videli, otipali ali kakorkoli drugače zaznali
njeno realnost. V simbolni identitetni sistem mora biti vkodirana realna identiteta
podjetja skupaj z njeno vizijo in cilji. Uspešno je izvedena takrat, ko snovalci oz.
načrtovalci uspejo v znak, barve in v ostale likovne strukture simbolne identitete
prezrcaliti realno identiteto organizacije (Repovš, 1995, str. 20-22).
Glede na to, da se ljudem v procesu spoznavanja povečini zdijo odločilne vidne
zaznave, postaja celostna grafična podoba pomembno orodje za predstavljanje
realne identitete organizacije in vzpostavitev ustreznega imidža.
Realna identiteta podjetja je lahko le dobra ali slaba. Imidž je lahko boljši ali slabši od
realne identitete podjetja. Simbolni identitetni sistem pa lahko pripomore k dobremu
ali slabemu imidžu podjetja (Repovš, 1995, str. 20-22).

2.4

Oblikovanje celostne grafične podobe

Če si sposodim besede Staneta Bernika, ki v Leksikonu likovne umetnosti pravi
(Bernik, 1985, str. 48): “Celostna grafična podoba je usklajeno oblikovanje vidnih
sporočil, ki se opira na enotne prepoznavne (identifikacijske) prvine: zaščitni znak ali
simbol, značilni napis (logotype), tip črk (typeface), barvni sestav, mrežo (tektoniko)
itd. Kadar se ta oblikovalska skrb razširi tudi na izdelke, arhitekturo, oglaševanje,
stike ipd., govorimo o celostni vidni podobi (corporate image) ali hišnem slogu (house
style)”.
Celostna grafična podoba podjetja so harmonično, usklajeno oblikovana vidna
sporočila podjetja in je sestavljena iz več elementov. Najpogostejša in najosnovnejša
so vizitka, dopisni papir, pisemska ovojnica in žig. Ostale poslovne tiskovine so lahko
še poslovna mapa, katalogi, brošure in obrazci. Poleg njih so pomembne še
promocijske tiskovine, preko katerih se podjetje pojavlja v širši javnosti. To so oglasi
v revijah, plakati, letaki in naslovne table, ki označujejo podjetje, ter enotno
oblikovane nalepke na prevoznih sredstvih. V pomembnejše dele celostne grafične
podobe sodijo tudi spletna stran podjetja ter spletni oglasi, ki imajo v današnjem času
v oglaševanju ključno vlogo. Obsežnost grafičnih elementov celostne grafične
podobe je odvisna povsem od potreb posameznega podjetja. Podjetja se med seboj
razlikujejo tako po dejavnosti, kot po velikosti, zato je tudi potreba po posameznih
grafičnih elementih celostne podobe različna. Majhnemu podjetju so lahko dovolj že
vizitka, žig, kuverta in dopisni papir, medtem ko se pri večjih organizacijam konča
šele
pri
označevalcih
na
vratih
pisarn,
fasciklov...
(vir:
http://www.mojatelje.si/graficno-oblikovanje/celostna-graficna-podoba/).
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2.4.1 Logotip in simbol
Jedro celostne grafične podobe sta logotip in simbol, ki sta najosnovnejši stalnici
celostne grafične podobe in okrog katerih se vrti in gradi celotna vizualna grafična
podoba posamezne organizacije. Logotip in simbol sta dve različni obliki grafične
identifikacije in se lahko pojavljata skupaj ali vsaka zase. Način uporabe definira
podjetje samo (Repovš, 1995, str. 100-101).
Logotip je ime organizacije ali blagovne znamke, ki je izpisano z značilnimi črkami,
ter se kot tak vedno uporablja in pojavlja v isti obliki.
Simbol je umetni grafični znak, ki predstavlja stvari in pojave.
Je grafična oznaka z jasno definiranim pomenom in jasnim sporočilom, ki je lahko na
različne načine povezano z imenom organizacije (Repovš, 1995, str. 100-101).
V pogovornem jeziku pa veliko ljudi z besedo logotip (ali skrajšano logo) pojmuje
združena skupaj simbol in logotip.
Logotip in simbol se pojavljata praktično na vseh grafičnih aplikacijah: vizitki,
dopisnem papirju, kuverti, poslovni mapi... Prav tako se pojavljata na ostalih
oglaševalskih elementih, kot so oglaševalske in označevalne table na in v poslovni
stavbi podjetja, plakati, publicistične vsebine itd.
Simboli imajo lahko neskončno vrst tako oblik in barv kot tudi pojavnosti. Lahko so
abstraktni, deskriptivni, tipografski ali kombinacija naštetega.
Tipografski simboli so izpisani z značilnimi, velikokrat unikatnimi črkami in tako nosijo
tako funkcijo simbola kot logotipa. Tipografski simbol je črka kot lingvističen simbol ali
pa je sestavljenka iz več črk. Kadar je kot simbol organizacije z značilnimi črkami
izpisana le črka-začetnica imena podjetja, govorimo o monogramu. V funkciji simbola
pa je lahko tudi kaligrafski napis imena ali blagovne znamke, ki je posebej lepo
izpisana beseda, navadno ročno in nikdar v že znanih tiskarskih črkah (Repovš,
1995, str. 100-106).
Dober simbol ima veliko razlikovalnost. Sestavljen je iz likovnih struktur, ki ga močno
razlikujejo od ostalih simbolov (Repovš, 1995, str. 100-106).
Dober simbol vpliva na večjo prepoznavnost podjetja in tako veča njegovo tržno
vrednost. Izdelava simbola je zato pomembna, saj z njim podjetje sporoča kdo je in
kaj predstavlja. Dober simbol je prepoznavni znak podjetja, ki pritegne pogled in se
opazovalcu že ob prvem stiku vtisne v spomin. Je enostaven, pregleden ter lahko
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berljiv. Sporoča nam dejavnost podjetja. Pomembno je, da so linije simbola čiste ter
brez drobnih dodatkov, saj mora biti primeren za široko uporabo (vir:
http://www.mojatelje.si/graficno-oblikovanje/celostna-graficna-podoba/).

2.4.2 Tipografija
Poleg osnovnih stalnic celostne grafične podobe vsebujejo komunikacijska sredstva
podjetja še različno količino informacij v obliki besedil, slik, tabel in simbolov. Temu
gradivu je potrebno izbrati likovni jezik, ki mora biti prav tako v skladu z značajem in
lastnostmi celostne grafične podobe. Zato se med zakonitosti celostne grafične
podobe vključuje tudi izbor črkopisa in tipografske podobe (Repovš, 1995, str. 110).
Po nastanku poznamo tri vrste pisav: rokopis, črkopis (kolaž) in tipografijo.
O rokopisu govorimo takrat, ko pišemo črke ročno in ko naredimo celo črko ali del
nje v eni sami potezi. Celo cele besede lahko naredimo z eno samo potezo. Torej gre
za rokopis, ko ustvarjamo črke ali besede s telesom in eno samo potezo (vir:
http://www.rototype.org/sl/crtna-tipografija/).
Rokopis pa še ni tipografija! Z rokopisom pisane črke lahko uporabljamo le med
trenutnim pisanjem, ne moremo pa posameznih črk napisati na zalogo in jih kasneje
spet uporabiti in sestavljati. Torej, ko z rokopisom pišemo črke, jih istočasno že
nizamo v besede.
Odkar obstaja pisava, obstaja tudi hotenje, da bi bila pisava lepa. In ker je pisava
rokopis, ima besedilo napisano z roko vedno avtorjev pečat. V današnji tipografiji se
rokopis uporablja le redko in sicer le takrat, ko želi oblikovalec dati besedilu značaj
osebnosti ali zaupanja (vir: http://www.rototype.org/sl/crtna-tipografija/).
Črkopis je korak naprej. Ko zapisujemo, uporabljamo že narejene črke. Črkopis bi
lahko primerjali z zlaganjem (kolažem) časopisnih iztrižkov.
Črkopis je sistem črk, ki sestavljajo abecedo, ločila in druge znake. Glede na
oblikovanost svojih potez ima značilno podobo in karakter.
V črkopisu je besedilo natisnjeno z izoblikovanimi tiskarskimi črkami in skozi stoletja
so oblikovalci izoblikovali vrsto črkopisov, od katerih pa ima vsak svoje prepoznavne
značilnosti.
Črkopis je še vedno ročno delo tipografa, ki s svojim očesom in čutom za estetiko
ureja razmerja med liki na likovni površini .
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Druga razlika med črkopisom in rokopisom je ta, da pri rokopisu ni poti nazaj, ni
popravkov. Pri črkopisu pa lahko ponovno premislimo in popravimo. Laiku je ta
črkopisni (kolažni) postopek videti že zelo blizu tipografiji, ker so posamezne črke
podobne tiskanim. Vendar je to zmotno sklepanje. Črkopis je vse, kar lahko naredim
z »Letrasetom«. Že res, da so lahko nalepljene črke v veščih rokah videti tipografsko
postavljene, toda razmaki in poravnave so določeni ročno; ravno to pa definira
črkopis. Črkopis je torej nekje vmes med rokopisom in tipografijo (vir:
http://www.rototype.org/sl/crtna-tipografija/).
V tipografiji je kompozicija besede kakor tudi izdelava same črke pogojena s strojno
oziroma računalniško izdelavo. Velikost in položaj uporabljenih elementov, ki jih
(odtisnemo) natisnemo, sta točno določena (presledki med črkami, vrstice, stolpci...).
Kot že nakazuje beseda »določen«, lahko podatke predamo nekomu drugemu, ki
popolnoma enako lahko ponovi celoten proces nekje drugje.
Torej sta lastnosti tipografije računalniška (ali strojna) izdelava in sistem, ki ju ne
morem doseči z rokopisom ali črkopisom.
Med osnovne elemente tipografskega oblikovanja sodijo poleg črk in praznine še
pika, črta in ploskev. S temi osnovnimi elementi tipografskega oblikovanja se
vzpostavlja
tipografska
arhitektura
komunikacijskega
sporočila
(vir:
http://www.rototype.org/sl/crtna-tipografija/).
V najožjem pomenu besede je tipografija črkovna vrsta, kot na
primer »Arial« ali »Times New Roman«.
Tipografija je oblikovanje besedila iz tiskanih črk na določeni likovni površini. Emil
Ruder definira tipografsko oblikovanje kot delo z narejenimi tiskarskimi črkami v
natančnem merskem sistemu (Repovš, 1995, str. 115).
V širšem pomenu pa je tipografija značilno oblikovanje pretežno verbalnega sporočila
na likovni površini. Po tej definiciji tipografski oblikovalec v svoje oblikovanje poleg
tiskanih črk vključuje tudi druge like z ilustracijami in fotografijami vred, da bi ustvaril
značilnost in okrepil sporočilnost komunikacijskega sporočila. Naloga tipografa torej
je, da oblikuje besedilo čitljivo in berljivo.
Primer: Dopisni papir organizacije ima v glavi odtisnjene osnovne stalnice celostne
grafične podobe in pride v stik z javnostjo šele takrat, ko je na njem natisnjeno
besedilo. Šele izbor črkovne vrste, velikost črk, vrsta naslonila, črkovni, besedni in
vrstični presledki dajejo dokončno podobo sporočila, ki tudi s svojo tipografsko
podobo ustvarja imidž podjetja. Tipografska podoba komunikacijskih sporočil podjetja
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mora biti prav tako ena od opredeljenih stalnic celostne grafične podobe (Repovš,
1995, str. 116).
Rokopis, črkopis in tipografija imajo torej malo skupnega: vsi trije postopki
uporabljajo znake - črke. Seveda sta pisanje (rokopis) in zlaganje kolaža (črkopis)
omejena tudi z ročnimi spretnostmi izvajalca.
Hkrati pa vsi trije postopki tudi niso popolnoma ločeni med seboj. Bolj ko smo
spretni, več izjem lahko najdemo (vir: http://www.rototype.org/sl/crtna-tipografija/).

2.4.3 Oblikovanje tiskovin
Pri oblikovanju tiskovin se celostna grafična podoba razširi. Oblikovanje tiskovin
zajema oblikovanje poslovnih tiskovin (vizitka, dopisni papir, kuverta, poslovna
mapa, računi, obrazci, pogodbe ...), promocijskih tiskovin (letaki, plakati, oglasi,
table, reklame ...) ter oblikovanje embalaže (v podjetjih, kjer je potrebna). Vse te
tiskovine morajo biti grafično poenotene in nositi iste prepoznavne elemente celostne
grafične podobe podjetja (vir: http://www.mojatelje.si/graficno-oblikovanje/celostnagraficna-podoba/).
Vsaka od tiskovin nosi določeno funkcijo v sklopu komuniciranja in pojavljanja
podjetja navzven. Tiskovine, kot so dopisni papir, kuverta, računi, pečat ... služijo
zgolj korespondenčni komunikaciji med organizacijo in stranko in kot povezani v
celostno grafično podobo dajejo vtis urejenosti podjetja. Promocijske tiskovine nosijo
več informacij, saj z njimi podjetje sporoča ali predstavlja globlje vsebine podjetja,
zato so tudi oblikovane s precej več oblikovalske svobode, pri čemer pa morajo
vseeno vsebovati ključne grafične elemente celostne grafične podobe podjetja (vir:
http://www.mojatelje.si/graficno-oblikovanje/celostna-graficna-podoba/).
Med poslovnimi tiskovinami pa gre morda posebej omeniti vizitko, ki ni zgolj nosilec
osnovnih kontaktnih podatkov, ampak je hkrati tudi močan marketinški pripomoček,
saj naredi prvi vtis pri stranki. Ni le kos papirja s telefonsko številko in elektronskim
naslovom. Je reklamni oglas in promocija podjetja. Njena izročitev je pogojena z
osebnim stikom, kar je v današnjih časih prej izjema kot pravilo. Oseba, ki bo vizitko
prejela, si bo dejavnost izročitelja zapomnila veliko bolj, kot če bi te iste informacije
prejela po elektronski pošti. Zato je pomembno, da je vizitka opazna in da dobro
predstavlja podjetje. Glede na učinek, ki ga z dobro vizitko lahko ustvarimo, je to eno
najcenejših marketinških orodij.
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Dobra vizitka mora biti:


Pregledna
To pomeni, da so podatki napisani s pisavo, ki je lahko berljiva in dovolj velika,
da jo lahko beremo s prostim očesom. Vsebina mora biti smiselno razporejena
tako, da izstopa tisto, kar želimo poudariti. Pomembni podatki naj bodo zmeraj
jasno vidni.



Sporočilna
Vizitka naj sporoča dejavnost podjetja. Poleg kontaktnih podatkov, ki jih
najdemo na vsaki vizitki, je njen nujni sestavni del informacija o dejavnosti in
ponudbi podjetja. Tako bo vsak, ki bo vizitko pogledal, takoj vedel, za kaj gre.



Unikatna
Vizitka ki se bo razlikovala od drugih in imela svojo prepoznavno noto, bo
vsekakor dobro opravilo svoje delo. Drugačnost se lahko izrazi v barvi,
unikatnem grafičnem oblikovanju ali razporeditvi vsebine. Prejemnik si jo bo
takoj zapomnil in jo hitreje našel, ko jo bo potreboval (vir:
http://www.mojatelje.si/graficno-oblikovanje/celostna-graficna-podoba/).

2.4.4 Spletna stran
Za podjetja velja kot pribito, da ne obstajaš, če te ni na svetovnem spletu.
Dandanes iščemo prav vse, kar nas zanima, na svetovnem spletu. Predno se
odločimo za obisk česarkoli ali nakup česarkoli, obiščemo najprej svetovni splet in
kar nas zanima vpišemo v iskalnik. Prvo informacijo torej dobimo preko spleta, zato
je velikokrat spletna stran podjetja prvi stik s stranko, preko katere si stranka tudi
ustvari prvi vtis. Spletna stran je predstavitev dejavnosti podjetja na spletu, ki ima v
današnjih časih v marketingu vodilno vlogo. Je osebna izkaznica podjetja.
Oblikovanje spletne strani je zato ključnega pomena, saj se z njo lahko prikaže
profesionalnost in resnost podjetja, zato je pomembno, da stranka zagleda sodobno,
pregledno in vsebinsko zanimivo stran.
Preko spletne strani je podjetje v vsakem trenutku dostopno vsem uporabnikom
svetovnega spleta. Zgolj navzočnost podjetja na spletu pa seveda ni dovolj.
Velja pa na tem mestu omeniti, da se je s pojavom zelo priljubljenih družbenih
omrežij (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram...), ki so izredno pomemben faktor
pri pridobivanju novih potencialnih strank ter izjemno učinkovito marketinško orodje,
spremenila optimizacija spletnih strani.
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2.5

Barve

Barve so del nas. Naše življenje se dnevno koplje v morju svetlobe in tisočerih
odtenkih barv. A brez svetlobe barve ne obstajajo.
Barve so posledica svetlobnega valovanja, ki je posebna vrsta elektromagnetne
energije. Z našimi očmi lahko zaznamo le svetlobo z valovno dolžino od 400-700 mµ
(mikronov) (Itten, 1999, str. 15-16).
Fiziki so že od Galilea naprej vse do današnjih dni pojmovali barve kot sekundarne
lastnosti teles, zato nam je lahko jasno, kako pomembna je prav psihološka razlaga
barvnih pojavov. Barv ne moremo dojeti z razumom (Trstenjak, 1996, str. 9, 115).
Barva je kot izrazno sredstvo bistveno bogatejša od oblike. Poleg tega ima izredno
afektivno vrednost. Barva je več kot skupek podatkov, ki nam jih omogoča fizični
svet. Predmete in pojave namreč določa veliko bolj natančno kot oblika oziroma jim
dodaja določeno čustveno vsebino. Močno je povezana tudi s človekovim duhovnim
in socialnim življenjem, zato ima simbolika barv pomembno vlogo v vseh oblikah
kulturne dejavnosti življenja. Pomenska struktura barv je izredno bogata predvsem v
umetnosti, mitu, ritualu, religiji in magiji.
To, kar je v verbalnem jeziku beseda, sta v likovnem jeziku figura in slika (Trstenjak,
1987, str. 9).
Človek je vizualno bitje, ki se pretežno vizualno orientira. Pogosto poskuša tudi
vizualno predstaviti svoje misli in čustva s pomočjo likovnega izražanja preko barve.
V svojih simboličnih pomenih namreč izrazito prevladuje emocionalna komponenta.
Simbolika barv spada med najbolj natančno obdelana področja sodobne simbologije.
Barvno simboliko lahko označimo kot univerzalen fenomen. Simboliko barv pa še
dodatno bogatijo številne sinestetične zveze (hkratno doživljanje več čutov-slišati
barve, videti zvoke, okusiti otipljive občutke...).
Psihološki in simbolični pomen barv ni v vseh kulturah enak. Tudi v literaturi se jih
zelo različno opisuje in determinira. Izluščila sem tiste lastnosti in opise posameznih
barv, ki so enaki tudi mojemu zaznavanju, dojemanju in čutenju le teh (Kovačev,
1997, str. 29-30, 36-37, 199).
Predstavljam lastnosti samo tistih barv, ki sem se jih odločila uporabiti pri svojem
praktičnem delu.
Psihološke in simbolične značilnosti rumene barve:
Rumena je najsvetlejša med vsemi osnovnimi barvami. Je barva sonca in izraz
živahnosti in bleska. Simbolizira svetlobo, toploto, vedrino, optimizem, veselje, srečo,
zadovoljstvo, komunikativnost. Kot barva svetlobe simbolizira tudi razsvetljenje.
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Rumena je v antični mitologiji barva Hermesa (Merkurja), božjega prenašalca
sporočil. Zaradi njenih tradicionalnih pomenskih implikacij jo še danes uporabljamo
za barvanje poštnih vozil. Z rumeno barvo velikokrat ponazarjamo tudi zlato barvo.
Psihološke in simbolične karakteristike zelene barve:
Zelena je predvsem barva vegetacije, zato se večina njenih pomenov navezuje na
naravo in pomeni veselje, radost in mir, zato je simbolično barva upanja. Je tudi
barva matriarhata, predvsem zaradi še nerazjasnjenega vpliva mesečevih men na
ženski menstrualni ciklus in na vegetacijo. Zato zelena simbolizira tudi življenje. Njen
vpliv na organizem je pomirjevalen in vzbuja občutek varnosti.
Vijolična povezuje čutnost in duhovnost, čustva in razum ter ljubezen in odpoved.
Vijolična je s svojo komplementarno rumeno v spektralnem ravnovesju, ki ga lahko
občudujemo tudi dlje časa.
Purpurna oz. vijolično rdeča barva velja za kraljevsko barvo. Zato tudi implicira
močno tendenco k ceremonialnosti. Na purpurno barvo se navezuje predstave sijaja
in dostojanstva, ima pa kakor tudi zelena pomirjajoč vpliv (Kovačev, 1997, str. 62-63,
70-71), (Trstenjak, 1996, str. 410).

2.5.1 Harmonija barv
Kadar govorimo o harmoniji barv, ocenjujemo pri tem skupni učinek dveh ali več
barv. Ljudje imajo lahko različne nazore o tem, kaj je harmonično in kaj
disharmonično. Navadno so izjave »harmonično-disharmonično« povezane z občutki
»prijetno-neprijetno« ali »simpatično-nesimpatično«. Takšne presoje so povsem
osebna mnenja in brez objektivne vrednosti. Barvna harmonija pa ni subjektivna
presoja ali ocena posameznika temveč objektivna zakonitost. Harmonija pomeni
ravnovesje, simetrijo moči barv. Poizkusi fizioloških procesov pri barvnem gledanju
nas prepričajo o nespodbitnih zakonitostih.
Če nekaj časa gledamo zelen kvadrat, nato pa zapremo oči ali se zazremo v belo
površino, se nam kot paslika prikaže rdeč kvadrat. Če gledamo rdeč kvadrat, bomo
kot pasliko videli zelen kvadrat. Lahko poizkusimo s katerokoli barvo, vedno se nam
paslika pokaže v komplementarni barvi opazovane barve. Naše oko komplementarno
barvo zahteva ali pa jo ustvari. Samodejno poskuša vzpostaviti ravnovesje. Temu
pojavu pravimo sukcesivni kontrast. Zakaj skuša oko dano barvo komplementarno
dopolniti, ne vemo, verjetno vpliva na nas neka univerzalna težnja po ravnovesju ali
obrambi (barva, ki je v manjšini, se bori). Če damo barvi, ki jo je malo, priložnost,
tako da jo dalj časa opazujemo, bo v naših očeh postajala vedno bolj živa in dražeča.
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V drugem primeru postavimo na ploskev čiste barve majhen, ustrezno svetel siv
kvadrat. Izkaže se, da je siva barva videti na rumeni svetlo vijolična, na oranžni
modro siva, na rdeči zelenkasto siva, na zeleni rdečkasto siva in na modri oranžno
siva. Siva, ki stoji poleg katere koli barve, je videti obarvana z njeno komplementarno
barvo. Tudi čiste barve težijo k temu, da druga drugi vsiljujejo svoj komplement.
Temu pojavu pravimo simultani kontrast.
Oba pojava, sukcesivni in simultani kontrast dokazujeta, da je človeško oko
zadovoljno oziroma v ravnotežju le tedaj, kadar je izpolnjen zakon
komplementarnosti (Itten, 1999, str. 19).
Vsak komplementaren par barv pa vsebuje vse tri osnovne barve:
rdeča : zelena = rdeča : (rumena + modra)
modra : oranžna = modra : (rumena + rdeča)
rumena : vijolična = rumena : (rdeča + modra)
Rumeno, rdečo in modro lahko pojmujemo kot totaliteto vseh barv. Oko terja to
totaliteto, če želi biti zadovoljno in tedaj je v harmoničnem ravnotežju.
Barve so harmonične tedaj, ko pomešane skupaj dajo nevtralno sivo (Itten, 1999, str.
20).
Ni pa nujno, da bi morala biti vsaka ustvarjena barvna kompozicija harmonična. Ni
pomembna samo medsebojna postavitev barv, temveč tudi njihova količinska
razmerja , čistost in svetlost.
Če želimo najti vse možne harmonije, moramo poiskati možne načine urejenosti
snovnih barv. Bolj kot je urejenost preprosta, bolj prepričljiva ali samoumevna je
harmonija. Našla sem zlasti dve vrsti urejenosti in sicer barvne kroge enakih tonskih
vrednosti (barve, ki imajo enako svetlost in temnost) in trikotnike enake kromatičnosti
oziroma barvnosti (različne mešanice ene same barve z belo ali črno). Barvni krogi
enakih tonskih vrednosti sestavljajo harmonije različnih barvnosti, trikotniki pa
harmonije enake barvnosti.
Zelo pomemben temelj vsakega estetskega nauka o barvah je barvni krog, saj
predstavlja razvrstitev barv. Ker ustvarjalec pri delu z barvami uporablja pigmente,
mora njegova razvrstitev barv temeljiti na zakonih mešanja pigmentnih, snovnih barv
(Itten, 1999, str. 19-22).
Dvanajstdelni barvni krog sestavljajo primarne, sekundarne in terciarne barve s
svetlejšimi in temnejšimi odtenki. Primarne barve so rdeča, rumena in modra. V
barvnem krogu oblikujejo enakostranični trikotnik. Drugi trikotnik v barvnem krogu
oblikujejo sekundarne barve oranžna, vijolična in zelena, ki so razvrščene med
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primarnimi barvami. Terciarne barve so rdeče oranžna, rumeno oranžna, rumeno
zelena, modro zelena, modro vijolična in rdeče vijolična. Dobimo jih z mešanjem
primarnih in sekundarnih barv.
Barvni krog, v katerem si barve sledijo v pravilnem zaporedju, nam omogoča lažjo
predstavo barvnega ravnovesja in harmonije (Whelan, 1995, str. 8-9).

Slika 1: V zgornji vrsti so prikazane barve v barvnem krogu enakih tonskih vrednosti (barve, ki imajo enako svetlost in temnost),
v spodnji vrsti pa barve v barvnem krogu kromatičnih barv (različne mešanice ene same barve z belo ali črno).

Povsem na splošno lahko rečemo, da so harmonični vsi komplementarni pari in vse
barve, ki v dvanajstdelnem barvnem krogu stojijo v ogljiščih enakostraničnega ali
enakokrakega trikotnika, kvadrata ali pravokotnika (Itten, 1999, str. 22).
S pojmom sozvočje barv ali barvni akordi označujemo tisti sestav barv, ki temelji na
medsebojnih povezavah barv v skladu z zakonitostmi, ki nam hkrati služijo tudi kot
osnovne barvne kompozicije.
Barvne akorde lahko sestavimo z dvema, tremi, štirimi ali več barvami. Tako
govorimo o dvozvočju, trizvočju, četverozvočju, šesterozvočju in podobno (Itten,
1999, str. 72-74).
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Slika 2: Barvni akordi ali sozvočje barv so harmonične barvne kombinacije, ki jih tvorijo komplementarni pari in barve, ki v
dvanajstdelnem barvnem krogu ležijo na medsebojnih povezavah v skladu z zakonitostmi.

Dvozvočje:
V dvanajstdelnem barvnem krogu sta dve diametralno ležeči nasprotni si barvi
komplementarni. Tvorita harmonično dvozvočje. V barvni krogli lahko akord
simetrično glede na središče krogle poljubno vrtimo in tako dobimo poljubno število
harmoničnih dvozvočij (Itten, 1999, str. 72).
Trozvočje:
Če na dvanajstdelnem barvnem krogu izberemo tri barve tako, da njihove
medsebojne povezave zarišejo enakostranični trikotnik, dobimo z njimi harmonično
trozvočje. Rumena, rdeča in modra tvorijo harmonično trozvočje. Če te barve v 12delnem barvnem krogu povežemo med seboj, dobimo enakostraničen trikotnik. To
trozvočje najmočneje izraža moč barv.
Če v komplementarnem dvozvočju (na primer rumena-vijolična) nadomestimo eno
barvo z njenima dvema sosednjima barvama (dobimo rumeno nasproti modrovijolični
in rdečevijolični) prav tako dobimo harmonično trozvočje, katerih orisni lik je
enakokraki trikotnik.
Zopet velja, da lahko dobimo poljubno število harmoničnih trozvočij, če trikotnik v
barvni krogli vrtimo fiksno glede na središče krogle (Itten, 1999, str. 72).
Četverozvočje:
Če izberemo na dvanajstdelnem barvnem krogu po dva komplementarna para, ki
imata vezni črti pravokotni med seboj, dobimo lik kvadrata. Harmonično
četverozvočje sestavljajo rumena, rdečeoranžna, vijolična in modrozelena. Ležijo pa
v ogljiščih kvadrata.
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Drug orisni lik za četverozvočje je trapez. Dve barvi stojita druga poleg druge, dve
protibarvi pa sta levo in desno poleg svojega komplementa.
Barve harmoničnega pravokotnika pa so rumenooranžna, rdečevijolična,
modrovijolična in rumenozelena (Itten, 1999, str. 73).
Peterozvočje:
Če barve, na katere kaže trikotnik kombiniramo z belo in črno, dobimo peterozvok.
Šesterozvočje:
En način je, da v dvanajstdelni barvni krog namesto trikotnika ali kvadrata postavimo
šestkotnik, ki povezuje tri komplementarne pare barv. Lahko ga v barvni krogli
rotiramo in tako dobimo posvetljene ali potemnjene barvne odtenke.
Lahko pa šesterozvočje sestavimo iz četverozvočja (v ekvatorsko ravnino barvne
krogle položimo kvadrat-četverozvok, ki je sestavljen iz dveh komplementarnih parov)
kateremu dodamo belo in črno. Ko ogljišča kvadrata povežemo z belo zgoraj in črno
spodaj, dobimo oktaeder-šesterozvočje. Namesto kvadrata lahko uporabimo tudi
pravokotnik (Itten, 1999, str. 72-74).
Pri vseh barvnih akordih velja, da dobimo veliko novih harmoničnih barvnih sozvočij,
če like, predstavljene v akordnih različicah, rotiramo znotraj barvne krogle okrog
krogljinega središča. To velja le, ko je središče lika, ki ga rotiramo, poravnano s
središčem krogle.
Izbiranje in izvedba barvnih akordov je nujnost in ne le samovoljno mnenje in
površna špekulacija. Smisel sozvočja je v tem, da s pravilno izbranimi barvnimi
nasprotji dosežemo najmočnejši barvni učinek (Itten, 1999, str. 74).

2.5.2 Kontrast količin barv
Kontrast količin barv se nanaša na razmerje velikosti dveh ali več barvnih površin. To
je torej nasprotje »več in manj« ali »veliko in majhno«.
Barve lahko nanašamo drugo poleg druge v poljubno velikih ploskvah. Vprašanje pa
je, v kakšnih medsebojnih velikostnih razmerjih morajo biti barvne ploskve, da bomo
lahko rekli, da so v ravnovesju in da nobena od uporabljenih barv ne bo bolj izrazita
kot ostale. Učinek barve določa njena svetlost in velikost ploskve, ki jo zavzema
(Itten, 1999, str. 59).

16

Goethe je določil svetlostne vrednosti barv, ki jih lahko upoštevamo in uporabljamo
pri delu, a na koncu navadno izberemo barve po občutku. Oči, če so seveda
senzibilizirane, zaznavajo te vrednosti dovolj dobro, da jim lahko zaupamo.
Določil je naslednje svetlobne vrednosti:

Vrednosti za komplementarne barve pa so:
rumena : vijolična = 9 : 3 = 3 : 1 = ¾ : ¼
oranžna : modra
=8:4=2:1=⅔:⅓
rdeča : zelena
=6:6=1:1=½:½
Če hočemo te svetlostne vrednosti spremeniti v harmonično velike površine, moramo
uporabiti recipročne vrednosti. Močnejša barva mora zavzemati proporcionalno
manjšo površino nasproti šibkejši barvi (rumena, ki je trikrat močnejša od vijolične,
mora zavzemati le tretjino površine vijolične) (Itten, 1999, str. 59-60).
Harmonična razmerja površin komplementarnih barv:
rumena : vijolična = ¼ : ¾
oranžna : modra
=⅓:⅔
rdeča : zelena
=½:½
Harmonična razmerja površin primarnih in sekundarnih barv:

ali
rumena : oranžna
=3:4
rumena : rdeča
=3:6
rumena : vijolična
=3:9
rumena : modra
=3:8
rumena : rdeča : modra = 3 : 6 : 8
oranžna : vijolična : zelena = 4 : 9 : 6
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Podobno lahko med seboj povežemo tudi vse ostale barve. Opisana količinska
razmerja pa veljajo le, kadar uporabljamo povsem nasičene barve. Če spremenimo
njihovo nasičenost, se spremenijo tudi ustrezne velikosti površin (Itten, 1999, str. 60).
Kadar v kompozicijo vključimo neharmonična količinska razmerja, tedaj določena
barva dominira, kompozicija pa učinkuje ekspresivno. Izbira količinskih razmerij je
stvar osebne izbire in okusa (Itten, 1999, str. 62).
Kontrast količin je v bistvu kontrast proporcev.
Opazovanje in uglaševanje barvnih ploskev v kompoziciji je vsaj tako pomembno kot
izbiranje barv. Zato bi morali barvno kompozicijo vedno razvijati iz povezav med
barvnimi ploskvami, ki morajo dobivati obliko, velikost in oris glede na kromatičnost in
intenzivnost barve (Itten, 1999, str. 59-63).

2.6

Digitalni tisk

Digitalni tisk se je pojavil na začetku devetdesetih let 20. stoletja. Digitalni tiskarski
stroji reproducirajo dokumente s tiskarskim prahom (tonerjem), podobno kot domači
laserski tiskalniki. Večinoma se digitalni tisk uporablja pri nakladah, manjših od 1.000
kosov. Digitalni tisk je časovno najhitrejši (Dabner, Calver, Casey, 2011, str. 130).
Pri digitalnem tisku so tiskarski stroji povezani z delovnimi postajami, od koder
prihajajo datoteke v jeziku postcript in rastrirane slike. Neposredno osvetljevanje
plošč (angl. CTP, computer-to-plate-imagesetting) deluje podobno kot osvetljevalnik
za filme, le da laserske diode preslikajo digitalni zapis na površino aluminijastih ali
poliestrskih plošč in ne na film kot pri ofsetnem tisku. S tem se izognemo
dolgotrajnemu in dragemu vmesnemu koraku v tiskarni. Pri tisku naprava porablja
prah v štirih barvah, podobno kot fotokopirni stroji. Od začetka do konca postopka
digitalnega tiska mine zelo malo časa, stroški so nižji, tiskovine pa je mogoče zelo
preprosto spreminjati in prilagajati. Običajno se ta vrsta tiska uporablja pri majhnih
nakladah in ni primerna za visoke naklade tiskovin, ki zahtevajo visoko kakovost tiska
(Od zamisli do tiskovine, 2000, str. 38-41).

2.7

Tekstilna dekorativa

Oblikovanje in izdelava tekstila je ena najstarejših obrti, saj jo človek potrebuje za
svojo primarno potrebo-oblačenje. Poleg osnovne vloge pokrivanja in zakrivanja
telesa zaradi zaščite pred zunanjimi vplivi, se ljudje »ovijamo« v tekstil tudi iz
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dekorativnih vzgibov. Ne uporabljamo pa tekstila zgolj za izdelovanje oblačil, temveč
je zaradi vsestranskih novodobnih materialov, iz katerih je lahko izdelan, tekstil
danes nepogrešljiv v praktično vseh možnih panogah.
Oblikovanje tekstila je dandanes na eni strani usmerjeno v raziskovanje in odkrivanje
novih materialov, pametnih vlaken za izdelovanje specifičnih športnih oblačil in
industrijskega tekstila, na drugi strani pa ohranja tradicionalno obrt tkanja in
tekstilnega krašenja, vzorčenja, barvanja, plemenitenja, ki tekstilu vdihuje lastnosti
umetnosti.
Tekstil vnaša v naša življenja toplino, pa ne le fizično ampak tudi emocionalno in
estetsko. S tekstilom ovijamo naša telesa, prekrivamo tla, pokrivamo posteljo, okna,
zidove, pohištvo... Z njim naše domove poživimo in vnesemo vanje toplino. Tekstil je
praktično nepogrešljiv pri oblikovanju prostora in ima močan vizualni učinek. Tekstil v
prostoru velikokrat funkcionira kot arhitekturni element. V prostoru ga najdemo v
različnih oblikah, na primer kot preproge, zavese, tapete, oblazinjeno pohištvo,
blazine, prti... (Louie, 2001, str. 6-9).

2.8

Sitotisk

Sitotisk spada v tehniko propustnega tiska. To je tehnika tiska, s katero se tiska
grafično predlogo na zelo različne materiale.
Postopek izdelave tiskovne forme (tiskarskega sita) v tehniki sitotiska (vir:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sitotisk):


oslojevanje sita




sušenje
osvetljevanje



izpiranje kopirnega sloja



sušenje

 tiskanje.
Sitotisk je razmeroma preprost postopek. Gre za potiskanje barve skozi šablono na
različne površine (tekstil, papir, CD-je, steklenice...). Omejitve so pri tiskanju v barvah
in pri tiskanju večtonskih slik. Tiskarske barve so bolj nasičene in trajne, saj se na
tiskarsko površino (tekstil, papir...) prenese tudi do tridesetkrat več barve kot pri
ofsetnem tisku.
Pri tisku na tkanino se morajo barvni izvlečki nekoliko bolj prekrivati, saj je slabo
skladje pri sitotisku zelo pogosto. Poleg tega je povečanje pik pri tkaninah z različno
vpojnostjo nepredvidljivo. Rezultat je povečini boljši na sintetičnih tkaninah kot na
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tkaninah iz naravnih vlaken. Za tiskanje na tkanine je priporočljiva majhna gostota
rastra, od 14 do 22 linij/cm. Rastrske pike morajo biti dovolj velike, da gre tiskarska
barva skozi sito (Od zamisli do tiskovina, 2000, str. 46).
Prikaz postopka priprave tiskarskega sita in tiskovne forme na situ v sliki:

Slika 3: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska (vir: http://www.fler.cz/magazin/vyroba-sitotiskove-sablony-pomoci-fotoemulze146).

Za pripravo tiskarskega sita potrebujemo lesen (ali kovinski) okvir, ustrezno tkaninomrežico (iz PES, PA ali svile) in primerno orodje. Pripravimo tudi grafično predlogo, ki
jo želimo natisniti na tkanino.

Slika 4: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska (vir: http://www.fler.cz/magazin/vyroba-sitotiskove-sablony-pomoci-fotoemulze-146)

Mrežico (tkanino) napnemo in pritrdimo na okvir. S posebnim milnim pripravkom jo
razmastimo in očistimo.

Slika 5: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska (vir: http://www.fler.cz/magazin/vyroba-sitotiskove-sablony-pomoci-fotoemulze-146)

Sito dobro speremo in osušimo. Pripravimo posebno emulzijo oz. kopirni sloj.

Slika 6: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska (vir: http://www.fler.cz/magazin/vyroba-sitotiskove-sablony-pomoci-fotoemulze-146)
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V temnici, pri rdeči luči čisto in osušeno sito oslojimo z foto emulzijo in pustimo, da se
posuši.

Slika 7: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska (vir: http://www.fler.cz/magazin/vyroba-sitotiskove-sablony-pomoci-fotoemulze-146)

Na prozorni foliji narisan ali natiskan vzorec položimo na suho sito.

Slika 8: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska (vir: http://www.fler.cz/magazin/vyroba-sitotiskove-sablony-pomoci-fotoemulze-146)

Z močno svetlobo iz ene strani za določen čas osvetljujemo sito.

Slika 9: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska (vir: http://www.fler.cz/magazin/vyroba-sitotiskove-sablony-pomoci-fotoemulze-146)

Po končanem osvetljevanju speremo sito z močnim curkom hladne vode. Svetlobi
izpostavljena emulzija se je med osvetljevanjem fiksirala, na mestih, kjer pa je ležal
vzorec, se nefiksirana emulzija spere in je tako mrežica tam prepustna. Skozi ta del
sita se pri tiskanju potiska barvo.

Slika 10: Prikaz faz procesa ročnega sitotiska (vir: http://www.fler.cz/magazin/vyroba-sitotiskove-sablony-pomoci-fotoemulze146).

Sito položimo na blago in s tiskarskim nožem (tiskalo ali rakelj) potiskamo barvo
skozi šablono.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1

Predstavitev organizacije Prvi dotik

»Prvi dotik« je samostojna podjetnica Marjeta Žlebnik, ki je porodna babica že več
kot dvajset let. Ima dolgoletne izkušnje v porodničarstvu, je maserka klasične,
nosečniške in poporodne masaže, je inštruktorica baby masaže po IAIM in Bownova
terapevtka.
Po desetih letih dela v tujini in dvanajstih letih zaposlitve v Bolnišnici za ginekologijo
in porodništvo Kranj, je kot babica začutila klic, da zaživi svoje poslanstvo v polni
moči. Ženskam želi ponuditi vse tisto, kar je v vseh letih dela pogrešala, a želela
ponuditi.
Ker čuti, da je sposobna dati več, kot biti babica v porodnišnici, je stopila na
samostojno pot. Kot samostojna podjetnica danes neizmerno uživa v svojem širokem
spektru dela in lahko nudi svoje znanje in pomoč vsem, ki jo potrebujejo. V dobrih
petindvajsetih letih njenega dela se je nabralo veliko izkušenj predvsem z
nosečnicami in porodnicami.
»Prvi dotik« nosečnicam pomaga s svetovanjem in masažo v predporodnem
obdobju, spremlja nosečnice kot porodna babica skozi porod in svetuje ter nudi
terapije ženskam in dojenčkom tudi po porodu oz. rojstvu. Z Bownovo terapijo pa ne
pomaga le nosečnicam in dojenčkom, ampak vsem, ki so terapije potrebni.
Je ženska, ki se zaveda pomembnosti in prvinskosti poroda, njegove veličine in
kompleksnosti in ga tako tudi obravnava. Nosečnica je v njenih rokah boginja, kateri
z vsem svojim širokim znanjem in empatijo pomaga lajšati porod na naraven način in
ji ga pomaga doživeti kot najlepšo izkušnjo v življenju. Imeti svojo porodno babico, ki
skupaj z nosečnico prehodi obdobje nosečnosti, z njo doživi sam porod in odgovori
na vsa vprašanja in pomiri strahove po porodu sta darilo in privilegij, ki ju ceni vse
več žensk.
Narava njenega dela je zelo oseben stik s stranko. Njeno dobro ime se širi od ust do
ust in čeprav se dodatno ne oglašuje kot edina zaposlena komaj pokriva tekoče delo.
Ker pa so njene usluge zaželjene in iskane prav zaradi njene strokovnosti in njenih
osebnih izkušenj, širitev podjetja niti ni mogoča niti načrtovana.
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Oblikovanje celostne grafične podobe podjetja Prvi dotik

3.2

3.2.1 Izhodišče
Marjeta Žlebnik je z ustanovitvijo svojega podjetja potrebovala tudi celostno grafično
podobo. Ko je na začetku pred vhodom v svoje delovne prostore izobesila
provizorično tablo z imenom podjetja »Prvi dotik«, so na njena vrata potrkale tudi
neprimerne stranke. Zato je želela dobiti jasno celostno grafično podobo, kjer simbol
in logotip zelo neposredno in jasno sporočata njeno dejavnost.
To pa je bilo tudi moje osrednje vodilo pri oblikovanju. Moja izhodišča so tako bila:




Ime podjetja »Prvi dotik« (ime je izbrala stranka sama in z njim želela
poudariti edinstvenost prvega dotika med materjo in otrokom ter prvi dotik nje
kot svetovalke, maserke, terapevtke ali porodne babice, s katerim se dotakne
nosečnice, porodnice, otroka ali klienta).
Dejavnost, s katero se podjetje ukvarja in ki mora biti v simbolu grafičnolikovno jasno izražena:
- svetovanje v nosečnosti,
- spremljanje in podpora nosečnic,
- priprava na porod,
- spremljanje in navzočnost nje kot izbrane babice pri porodu,
- svetovanje pri težavah po porodu (pri dojenju),
- masaža nosečnic,
- masaža mamic,
- masaža dojenčkov,
- Bownova terapija.

Na podlagi zgoraj naštetega so se izoblikovali trije osrednji elementi, ki sem jih želela
prikazati v simbolu:
• nosečnost – saj je primarna dejavnost podjetja delo z nosečnicami (pred-,
med- in po- porodna pomoč in oskrba nosečnic),
• Marjeta kot porodna babica – porod,
• roke, ki izvajajo masažo in Bownova terapija.

3.2.2 Simbol in logotip
Ker se v pogovornem jeziku za simbol in logotip skupaj največkrat uporablja kar
samo beseda »logo«, bom v nadaljevanju besedila (če ne bom eksplicitno opisovala
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simbola ali logotipa posebej) to oznako uporabila tudi jaz, pri čemer s to besedo
vsakič mislim simbol in logotip skupaj.
Kot že omenjeno, je logo zaščitni znak podjetja.
Pri njegovi izdelavi sem poleg osnovnih zahtev, ki jih mora logo vsebovati,
upoštevala vse želje naročnice in vizijo, da bi se tako čim bolj približa bistvu podjetja.
Moj cilj je bil ustvariti preprost, prepričljiv in kreativen logo, ki sporoča dejavnost
podjetja in ki bi navdušil tako naročnico kot tudi njene stranke. Razmišljala sem
ženstveno, nežno, barvito, moderno.
Odločila sem se za deskriptivni simbol. Deskriptivni ali ikonični simboli so posnetki
stvarnega sveta, ki reprezentirajo stvari ali dejavnosti. Namesto simboliziranja
opisujejo to, kar reprezentirajo. Deskriptivne ali ikonične simbole si hitreje
zapomnimo in prepoznamo kot abstraktne simbole. Njihove likovne strukture nosijo v
sebi stališča in čustva, enakovredna realnemu svetu, ki ga izrabljajo za
reprezentiranje. Ikonični simboli se med seboj bolj dosledno ločujejo. Njihova
pomenska struktura je stabilnejša, bolj dorečena in težje spremenljiva.
Majhna podjetja si pri oblikovanju svojih simbolov lahko privoščijo več umetniške
svobode, medtem ko večje organizacije, ki so usmerjene v konkurenčnost in razvoj,
zahtevajo od svojih simbolov učljivost, prepoznavnost, razlikovalnost, berljivost in
referenčnost.
SIMBOL podjetja Prvi dotik prikazuje profil nosečniškega trebuha, ki kuka iz odpete
srajce. Gube srajce padajo ob razkritem trebuhu, katerega se dotikata roki. Pomen te
kompozicije je dvojen:


V prvem primeru nosečniški trebuh simbolizira nosečnico, kateri Marjeta s
svojimi rokami, s svojim dotikom lajša nosečniške težave in jo pripravlja na čim
lažji porod. Simbolizira Marjetin »dotik« z nosečnico, dotik kot svetovanje v
nosečnosti, dotik kot spremljanje in podpora nosečnic in priprava na porod ali
dotik kot svetovanje pri težavah po porodu (pri dojenju...). Klijenta se dotika
kot maserka, kot terapevtka različnih tehnik ali kot svetovalka.



V drugem primeru pa trebuh simbolizira otrokovo glavico, ki se poraja.
Srajčne gube, ki padajo ob trebuhu, so v tem primeru ženska vagina oz.
sramne ustnice, skozi katere se otrok porodi, in Marjetini roki, tokrat v vlogi
porodne babice, ki otroku pomaga na svet. V tem primeru gre za »prvi dotik« v
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pravem pomenu besede, saj so Marjetine roke dobesedno prve, ki se
dotaknejo še nerojenega otroka.
Nosečniški trebuh torej simbolizira klienta, roki pa simbolizirata Marjeto Žlebnik kot
svetovalko, maserko, Bownovo terapevtko ali kot porodno babico. Simbol tako nosi
vse elemente dejavnosti podjetja Prvi dotik, ki sem jih v izhodišču navedla.
Simbol se največkrat pojavlja skupaj z logotipom, lahko pa tudi sam (npr. Facebook
ikonica), medtem ko logotip nikoli brez simbola.
Na nosečniškem trebuhu/glavici je majhna spirala. Nastala je po naključju, ko sem
vrisovala popek, a je bila obema, tako naročnici kot meni, takoj všeč, saj ima zelo
globok pomen, ki sva ga obe začutili in želeli obdržati v simbolu, zato je ostala.
Spirala simbolizira dinamičnost, gibanje navzven in hkrati navznoter. Gibanje
navzven ponazarja stvarjenje, rojstvo, spremembo, življenje, rast, razvoj... .
Simbolizira cikel življenja od rojstva do smrti in nadaljevanje naprej v še neznan,
mističen svet. Simbolizira vez med otrokom in materjo, pot iz preteklosti skozi
sedanjost v prihodnost. Spiralo srečamo prav na vseh ravneh bivanja in v naravi. Je
gradnik mikro in makro sveta. Najdemo jo tako v zavojih dvojne vijačnice naše DNK
celice kot v vesolju, kjer se planeti vrtijo okrog sonca in so galaksije vidne v spiralnih
oblikah. Spirala je univerzalni simbol stvarstva, večnosti in ljubezni.
Tudi v simbolu je spirala funkcionirala na več ravneh:
- kot simbol prehoda iz enega sveta v drugega-porod,
- otrok se med porodom spiralno obrača, ko se poraja skozi porodni kanal,
- krožni masažni gibi tvorijo spiralo, če bi jih vrteli okrog osi (vortex).
Navsezadnje je tudi krog spirala in sem zato simbol oblikovala v obliki kroga.
LOGOTIP je sestavljen iz pisave »CrazyCrazy«, ki sem jo preoblikovala. Črka »o« je
preoblikovana v spiralo, ki v Marjetin dotik, tako fizičen kot psihičen, vnaša vso
simboliko, ki sem jo že prej opisala.

Slika 11: Končni simbol in logotip podjetja Prvi dotik.
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V procesu oblikovanja in risanja simbola sem preizkušala različna razmerja barv, črt,
likov... Predstavljam nekaj poizkusov:

Slika 12: Razvojna faza oblikovanja simbola in logotipa.

Slika 12: Prikazane srajčne gube / sramne ustnice so poudarjene z več belimi črtami,
a tako izgubijo likovno izraznost. Preveč črt poruši sporočilnost srajčne gube oziroma
sramnih ustnic. Ne delujejo več kot gube, temveč le še kot črte. Izgubijo plastičnost,
3-dimenzionalnost.

Slika 13: Razvojna faza oblikovanja simbola in logotipa.

Slika 13: Odvzela sem bele črte v srajčni gubi / sramnih ustnicah in roko za
trebuhom ter na ta način poizkusila likovno očistiti simbol. S tem pa sem odvzela tudi
poudarek, ki ga ne želim izgubiti. Samo ena roka pa je odvzela občutek objema in
podpore - opore.

Slika 14: Razvojna faza oblikovanja simbola in logotipa.

Slika 14: Prejšnji varianti (na sliki 13) sem dodala drugo roko, a še vedno ni
zadostnega poudarka na vagini, ki pa jo želim prikazati.

Slika 15: Razvojna faza oblikovanja simbola in logotipa.

Slika 15: Simbolu sem poizkusila dati nepravilno obliko, a izgubi urejenost in čistost,
ki ju podjetje Prvi dotik stranki mora vliti.
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Slika 16: Razvojna faza oblikovanja simbola in logotipa.

Slika 16: Tudi izbira drugih barv, na primer modre namesto vijolične, se mi ni zdela
primerna. Izgubi toplino in feminilnost.

3.2.3 Barve
Ob prvem pogovoru z naročnico so se mi jasno definirale barve, ki sem jih uporabila
v simbolu. Želja naročnice je bila vključiti zeleno, ostale pa so se kar nekako ponudile
same. Tople, sodobne, mladostne, živahne, kakršna je tudi moja naročnica. Začutila
sem jih nekako takole:


Rumena - topel odtenek rumene, z malo primesi rdeče, simbolizira toplo
sonce, svetlobo, toploto, optimizem, veselje, srečo, zadovoljstvo, razsvetljenje.
Rumena kot prenašalka sporočila.



Zelena – topel odtenek zeleno-rumene, nekoliko potemnjen s črno,
predstavlja naravo, srečo, varnost, potrpežljivost, upanje ter ravnotežje.



Purpur – vijoličasto-rdeča je barva duha in duhovnosti, odpira zavest za
nematerialne izkušnje in predstavlja višjo frekvenco zavesti.
Vijolična povezuje čutnost in duhovnost, čustva in razum ter ljubezen.



Slika 17: Barvna shema v CMYK in Pantone barvni skali.
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Izbrane barve sta dva sosednja para harmoničnih dvozvočij - dva para
komplementarnih barv, ki ležita diametralno nasproti drug drugemu:

Slika 18: Prikaz izbranih barv v barvnem krogu.

3.2.4 Tipografija
Za primarno črkovno vrsto, ki se jo uporablja pri pisanju teksta na poslovne in ostale
tiskovine, sem izbrala pisavo »Cronos Pro Regular«. Pisava je čista, berljiva in
primerna tudi za čitljiv izpis manjšega teksta. Njene različice »Regular« (navadno),
»Light« (tanko) in »Bold« (poudarjeno) pa omogočajo preglednješe ločevanje
pomembnosti besedila, če je to potrebno ali zaželjeno. Potrebe po izbiri sekundarne
tipografije ni.

Slika 19: Primarna tipografija Cronos Pro.
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3.2.5 Vzorec za potisk tekstilij
Celostna podoba podjetja niso zgolj tiskovine, temveč skupek vseh vizualnih
elementov, s katerimi podjetje deluje in komunicira. Za podjetje Prvi dotik so to tudi
tekstilni elementi, ki so del interjerja oz. poslovnih prostorov. Da bi obdržala rdečo nit
enotne podobe, sem pri oblikovanju vzorca za potisk tekstila izhajala iz simbola
podjetja. Iz njega sem izolirala posamične likovne elemente, ki so mi bili izhodišče za
oblikovanje vzorca. Ti elementi so:


roka,



nosečniški trebuh,




srajčne gube, oz. v prenesenem pomenu vagina,
spirala.

Največ možnosti za nadaljnji razvoj in preoblikovanje sem videla v srajčni gubi oz.
vagini, saj ponuja variacije organskih linij in oblik, ki lahko delujejo kot cvetni listi ali
druge rastlinske oblike. Lahko se jih razporeja poljubno po likovni oziroma tekstilni
površini in ustvarja abstrakten, neponovljiv vzorec ali se oblikuje ponavljajoč,
neskončen vzorec.
Izhajala sem sicer iz realne oblike ženskega spolovila - vagine, a jo abstrahirala do te
mere, da je ne vidimo več kot žensko spolovilo, temveč prej kot list rastline, cvetni
popek ali cvet. Tudi v simboliki sem s temi linijami lahko najlažje oblikovala feminilen,
nežen vzorec, kakršnega sem želela doseči za potisk tekstilij podjetja Prvi dotik.
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Slika 20: Izhodiščni likovni elementi za razvoj tekstilnega vzorca izluščeni iz simbola.

Organske oblike vzorca sem risala tako računalniško kot tudi ročno. Z ročno risbo
vsekakor lahko dosežemo večjo ekspresivnost kot z računalnikom. Roka pritiska
pisalo neenakomerno ob podlago in takšna črta vnese v risbo dinamiko in karakter.
Uporabila sem različna pisala, kot so svinčnik, flomaster, tuš. Tuš sem nanašala s
peresom, bambusovo palčko, zobotrebcem in opazovala raznolikost črte in oblik, ki
so nastajale. Ročno narisane oblike so mi bile ljubše kot tiste izrisane z
računalnikom. Iz vseh nastalih oblik sem jih izbrala nekaj, katere sem nato uporabila
za potisk.
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Slika 21: Faza risanja, raziskovanja - prostoročno risanje organskih oblik z različnimi pisali.

Slika 22: Izbrane oblike za tisk.

Izbrane oblike sem pripravila za tisk v dveh različnih velikostih: 20 cm visoke in 10
cm visoke. Vsako obliko sem pripravila tako v negativu kot v pozitivu.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Diplomska naloga je bila projekt, v katerem je bilo potrebno za realnega naročnika
razviti in oblikovati celostno grafično podobo nanovo nastale organizacije. Realen
projekt ima vseeno nekaj več omejitev kot zgolj raziskovalna naloga, saj je v prvi vrsti
treba zadovoljiti pričakovanja in zahteve naročnika, zato so tudi njegove želje in
zahteve izhodišča, iz katerih mora oblikovalec začeti snovati rešitve. Naročnica je
imela jasne zahteve glede oblikovanja simbola celostne grafične podobe podjetja,
ostalo pa se je postavilo na svoje mesto, ko so se definirali vsi izhodiščni pogoji.
Eden izmed njih je bila vsekakor dobra preučitev realne identitete podjetja,
razumevanje storitev, ki jih podjetje ponuja in izvaja, razumevanje filozofije, za katero
stoji, in ciljev, v katere je usmerjeno. Pri oblikovanju simbola celostne grafične
podobe je bilo tako potrebno uresničiti poglavitno zahtevo naročnice, in sicer celotno
dejavnost podjetja strniti skupaj in jo jasno predati skozi grafično-likovni jezik v
deskriptivnem simbolu.
Logotip in simbol kot jedro celostne grafične podobe sta osrednji stalnici, okrog
katerih se gradi celotna vizualna grafična podoba organizacije. Ko sta dorečena,
lahko dokončno oblikujemo še preostale elemente celostne grafične podobe, ki jih
harmonično, usklajeno oblikovno povežemo.
Ko sem dorekla simbol in logotip, pa sem v celostno podobo morala zaobjeti
naslednja komunikacijska sredstva celostne grafične podobe, po katerih ima podjetje
»Prvi dotik« potrebo:



vizitka,
dopisni papir,




kuverta,
žig,



predstavitvena zgibanka,



darilni bon,



v interierju:
- delovna oblačila,
- dekorativne blazine,
- pregrinjalo za masažno mizo,
- blazina za dojenje,



v eksterierju: označevalna tabla.

V nadaljevanju jih posamično predstavljam s podrobnejšo obrazložitvijo.
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4.1.1 Simbol in logotip

Slika 23: Simbol in logotip podjetja Prvi dotik.

4.1.2 Vizitka
Vizitka je dimenzije 95 mm × 50 mm in je obojestransko potiskana.

Slika 24: Vizitka podjetja Prvi dotik (sprednja in zadnja stran).
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4.1.3 Dopisni papir

Slika 25: Dopisni papir podjetja Prvi dotik.
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4.1.4 Kuverta
Dimenzije kuverte so: 220 mm (širina) × 110 mm (višina) - amerikanka, brez okenca.

Slika 26: Kuverta podjetja Prvi dotik.

4.1.5 Žig
Dimenzije žiga so: 55 mm (širina) × 17 mm (višina).

Slika 27: Žig podjetja Prvi dotik.
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4.1.6 Predstavitvena zgibanka
Predstavitvena zgibanka je promocijska publikacija, v kateri je na kratko
predstavljena dejavnost podjetja Prvi dotik. Potencialna stranka lahko v njej najde
kratek opis storitev in kontaktne podatke, preko katerih lahko stopi v stik s podjetjem.
Dimenzije zgibanke so: 105 mm (širina) × 100 mm (višina), odprt format pa meri 210
mm (širina) × 100 mm (višina) zgiban na sredini. Zgibanka je obojestransko
potiskana.

Slika 28: Predstavitveni letak podjetja Prvi dotik, zunanja stran.

Slika 29: Predstavitveni letak podjetja Prvi dotik, notranja stran.
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4.1.7 Darilni bon
Dimenzije darilnega bona so: 210 mm (širina) × 100 mm (višina).

Slika 30: Darilni bon podjetja Prvi dotik, sprednja stran.

Slika 31: Darilni bon podjetja Prvi dotik, zadnja stran.
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Slika 32: Natisnjene poslovne tiskovine podjetja Prvi dotik.
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4.1.8 Tekstil
Poleg tiskovin pa ima Prvi dotik potrebo še po nekaterih uporabno-dekorativnih
tekstilnih elementih v delovnih prostorih, kjer deluje. Jasno smo tudi te želeli povezati
v celostno podobo podjetja. Kot prvi tekstilni element so vsekakor Marjetina delovna
oblačila. To so bele hlače in bela majica, ki jo opremim le s simbolom in logotipom. V
terapevtski sobi je potrebna prevleka za masažno mizo, na kateri se izvaja masaže in
Bownovo terapijo, v dnevnem prostoru oz. sprejemnici pa dekorativne blazine na
sedežni garnituri in blazina za dojenje, katero uporabljajo doječe mamice. Za
omenjene tekstilne kose sem razvila vzorec in jih potiskala s tehniko sitotiska. Tiskala
sem z Minerprint barvami na vodni osnovi italijanskega proizvajalca Architex Minerva
SpA. Omenjene barve so disperzije izbranih organskih pigmentov na vodni osnovi,
ne vsebujejo APEO (Alkilfenoletoksilatov-nevarnih spojin, ki so v uporabi v tekstilni
industriji in zelo onesnažujejo vodne izpuste), imajo nizko vsebino VOC (Volatilr
Organic Compounds-hlapni organski onesnaževalec) in ne vsebujejo formaldehidov.
4.1.8.1 Delovna oblačila
Marjetina delovna oblačila so bele bombažne hlače in bela majica. Potiskala sem
samo majico, dve različici s tehniko tiska s preslikači. Enkrat je natisnjen simbol in
logotip, drugič samo simbol.

Slika 33: Delovna oblačila podjetja Prvi dotik.
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4.1.8.2 Dekorativne blazine
Razen masažnih terapij se vsa druženja in svetovanja odvijajo v dnevnem prostoru
ali sprejemnici, kjer stoji sedežna garnitura. Zelo kmalu se je pokazala potreba po
blazinah, saj predvsem doječe matere velikokrat pri dojenju rabijo podporo pod roko
ali za hrbtom, pa tudi nosečnice si rade podložijo ledveni del. Pri skupinskih srečanjih
ali terapijah pa je hkrati v prostoru več ljudi, zato je takrat tudi potreba po blazinah
večja. Da pa blazine, katerih primarna naloga je sicer praktičnost, v prostoru delujejo
tudi dekorativno in domačno, sem jih potiskala z vzorcem, ki sem ga v ta namen
razvila. Z vzorcem sem želela tudi v prostor vnesti duh celostne grafične podobe.
Dimenzije potiskanih blazin so 50 cm × 50 cm.

Slika 34: Dekorativne blazine ročno potiskane.

Slika 35: Blazine pobližje prikazane.
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4.1.8.3 Pregrinjalo za masažno mizo
Masažna miza je oblazinjena z umetnim usnjem in ležanje na njej, zlasti poleti,
strankam daje neprijeten občutek. Neposreden stik s kožo in potenje nista le
neprijetna, ampak tudi nehigienična. Zato je masažna miza pokrita z bombažnim
pregrinjalom, ki je pralen in prijeten na dotik. Na posameznih delih se mizo še
dodatno zaščiti z brisačami. Tako sta zagotovljena ustrezna higiena in udobje
stranke, poleg tega pa pregrinjalo v prostoru deluje dekorativno in prijetno.

Slika 36: Pregrinjalo za masažno mizo ročno potiskano.
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4.1.8.4 Blazina za dojenje
V prostorih podjetja Prvi dotik je večina strank nosečih ali pa doječih. Da se doječe
mamice in njihovi dojenčki kar najbolj domače in prijetno počutijo, je za njih
poskrbljeno z veliko pozornosti. Da si lahko ustvarijo kar najbolj udobno okolje za
dojenje, je na voljo veliko različnih blazin in pa tudi posebna blazina za dojenje.
Vsaka mamica ima namreč svoj pristop in v Prvem dotiku si lahko vsaka najde njej
najbolj primeren pripomoček za udobno namestitev in uspešno dojenje. Da pa je
blazina za dojenje tudi del celostne vizualne podobe podjetja, sem jo potiskala z
izbranim vzorcem.

Slika 37: Blazina za dojenje ročno potiskana.
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4.1.9 Označevalna tabla
Na zunanjo fasado ob vhodnih vratih poslovnih prostorov podjetja Prvi dotik je
pritrjena označevalna tabla iz pleksi stekla dimenzije 600 mm (širina) × 400 mm
(višina).

Slika 38: Označevalna tabla podjetja Prvi dotik.
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5 Zaključek
Prvo srečanje z grafično podobo podjetja je kot prvo rokovanje z neznancem, ki ga
srečamo prvič in s katerim imamo potencialno namen sodelovati. Pogledamo ga v
oči, prisluhnemo njegovemu nastopu in si izoblikujemo mnenje po tem, kar naši
vizualni senzorji zaznajo in povežejo. Prvi vtis je nepopravljiv in ključnega pomena.
Postavi smernice nadaljnjega sodelovanja. Nekdo nam je lahko simpatičen in všečen
ali pa nam ne vzbuja prijetnega občutka in deluje odbijajoče.
Cilj naloge je bil oblikovati celostno grafično podobo na novo nastalemu podjetju Prvi
dotik, ki ga je ustanovila porodna babica Marjeta Žlebnik in katerega dejavnost je
predvsem svetovanje in masaža žensk v nosečnosti, spremljanje pri porodu in
pomoč v zgodnjem obdobju materinstva. Moj namen pri tej nalogi je bil oblikovati
všečno, svežo, feminilno, moderno celostno grafično podobo podjetja, ki bi stranko v
vizualnem pomenu objela in ji dala občutek urejenosti, varnosti in ji vlila željo po
sodelovanju. Ker je šlo za realen projekt, je bilo treba prisluhniti naročnici in seveda
upoštevati njene želje in predstave ter jih skozi moje oči realizirati. Izziv vsakega
takega projekta je, da postanejo naročnikove želje in predstave izhodišče oblikovanja
in ne omejitve. In zgodba se ne konča tam, kjer je zadovoljen oblikovalec, temveč
tam, kjer sta zadovoljna stranka in oblikovalec.
Podjetje Prvi dotik na začetku ni imelo v celoti izdelanega načrta, katere elemente
celostne podobe sploh potrebuje, tako da je bilo najprej potrebno raziskati in doreči
vse elemente celostne podobe in jim oblikovati enoten vizualen videz. V nalogi je
prikazan razvoj celostne grafične podobe podjetja od idejnega sestanka z naročnico,
do realizacije vseh tiskovin in ostalih elementov celostne podobe. V konkretnem
primeru je šlo za oblikovanje simbola in logotipa, vizitke, dopisnega papirja, kuverte,
žiga, predstavitvene zgibanke, darilnega bona, delovnega oblačila, dekorativnih
blazin, pregrinjala za masažno mizo, blazine za dojenje in označevalne table.
Vsi izzivi, ki smo si jih na začetku zadali, so bili izponjeni. Naročnica je bila z rezultati
zelo zadovoljna, prav tako so bili odzivi njenih strank zelo pozitivni in natančno taki,
kot smo si jih skozi proces oblikovanja prizadevali doseči.
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