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IZVLEČEK
Diplomsko delo Celostna grafična podoba gostinskega podjetja Foodie je nastajalo ob ideji
prijateljev, da bi v Ljubljani ponudili zdravo hrano iz svežih sestavin, primerno za povprečen
žep, kakršno bi si skuhal doma pravi ljubitelj dobre hrane – postreženo iz gostinskega
tovornjaka (food truck).
Cilj je bil zasnovati celostno grafično podobo z možnostjo apliciranja logotipa na različne
aplikacije in uporabo v različnih okoljih (papir, digitalni mediji, table, vozilo, embalaža …).
Ta podoba naj bi zdržala širjenje podjetja morda tudi na klasičen gostinski lokal, saj bi
gostinsko podjetje Foodie svojo ponudbo najprej ponujalo na ulici iz gostinskega tovornjaka.
V prvem delu diplomskega dela smo raziskali in predstavili pomen celostne grafične podobe,
ki mora izražati identiteto, poslanstvo in cilje podjetja, saj je najmočnejše orožje pri
vzpostavljanju komunikacije s ciljno publiko. Pregledali smo postopek snovanja grafične
podobe ter se osredotočili na logotip kot najbolj viden in najpogosteje zaznan element
celostne grafične podobe.
Logotipi restavracij na splošno in tudi logotipi restavracij, ki smo jih analizirali, vplivajo na
okolje, v katerem so implementirani. Vsako leto se odpira vedno več gostinskih podjetij –
tako je naš svet zelo nasičen z različnimi podobami v doseganju prepoznavnosti podjetja oz.
restavracije. Oblikovalci in lastniki smo tako odgovorni za izgled širšega sveta, v katerem
živimo, zato se moramo potruditi, da so grafične podobe, ki jih ustvarjamo, narejene po vseh
standardih in pravilih.
Na podlagi teoretičnega dela in analize konkurenčnih podjetij smo oblikovali logotip za
izbrano podjetje. Rezultat diplomskega dela je izdelana celostna grafična podoba podjetja
Foodie, ki je všečen, zapomnljiv, ikoničen in v skladu z željami naročnika.

Ključne besede: celostna grafična podoba, logotip, grafično oblikovanje
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ABSTRACT
Corporate Image of Catering Company Foodie

This thesis was inspirited by the idea of friends to offer in Ljubljana a healthy food made from
fresh ingredients, suitable for the average pocket, such as you would cook at home as a true
lover of good food – served from a catering truck (food truck).

The aim was to design a corporate image with the option to use the logo in a variety of
applications and in different environments (on paper, digital media, signs, vehicles, packaging
etc.). This image should be suitable also for the future spread of the company into a classic
restaurant, but first the catering company Foodie starts offering on the street from the catering
truck.

In the first part of the thesis, we studied and presented the importance of corporate image,
which should reflect the identity, mission and objectives of the company, since it is the most
powerful weapon in establishing communication with the target audience. We reviewed the
process of graphic design and we focused on the logo as the most visible and the most
frequently detected element of corporate image.

The logos of restaurants in general and the logos of restaurants, which we have analyzed,
impact on the environment in which they are implemented. Every year spreads more and more
catering business – so our world is saturated with various images in achieving recognition of
the company respectively restaurants. Designers and owners are both responsible for the
appearance of the wider world in which we live, so we try to have the graphic images that we
create, within all standards and rules.

On the basis of the theory and analysis of competitive companies, the logo for the selected
company was designed. The result of the thesis is final corporate image for company Foodie,
which is likable, memorable, iconic, and in accordance with the wishes of the client.

Key words:

corporate image, logo, graphic design
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1

UVOD

Dobro zasnovana celostna grafična podoba mora izražati identiteto, poslanstvo in cilje
podjetja, saj je najmočnejše orožje pri vzpostavljanju ekvivalentne menjave s potrošniki, kot
je zapisano v knjigi Celostna grafična podoba Jerneja Repovša (1995, 21–22).

V okviru diplomske naloge sem se poglobila v dejavnike, ki sestavljajo celostno grafično
podobo (grafični simboli, tipografija, barve in ostale grafične strukture), ki so primerni za
izdelavo celostne grafične podobe gostinskega podjetja. In skozi praktični del bom predstavila
celoten proces izdelave od zasnove do izvedbe konkretne celostne grafične podobe.
Namen tega diplomskega dela je izdelava celostne grafične podobe, ki bi čim bolje
predstavljala identiteto, poslanstvo in cilje novega gostinskega podjetja Foodie.

Metodologija dela
 Iskanje rešitve, kako izdelati celostno grafično podobo gostinskega podjetja, ki bo
predstavljala identiteto, poslanstvo in cilje gostinskega podjetja Foodie. Gostinsko
podjetje Foodie bo svojim strankam nudilo zdravo »hitro prehrano«, hrano iz lokalnih
sestavin (morda celo ekološko pridelano), ki jo poješ mimogrede na ulici (prvotna
ponudba iz gostinskega tovornjaka). Edini pogoj naročnika je, da mora celostna grafična
podoba poleg že naštetega izražati domačnost in sproščenost.
 Cilj diplomskega dela je zasnovati celostno grafično podobo z vsem zgoraj omenjenim ter
z možnostjo apliciranja logotipa na različne aplikacije in uporabo v različnih okoljih
(papir, digitalni mediji, table, vozilo …). Ta celostna grafična podoba naj bi omogočila
širjenje podjetja morda tudi na klasičen gostinski lokal, saj bo gostinsko podjetje Foodie s
svojo ponudbo sprva navduševalo na ulici iz »food truck« (gostinski tovornjak).
 Predvideni rezultat diplomskega dela je končni izdelek, tj. celostna grafična podoba
gostinskega podjetja Foodie, ki bi zadovoljila vse te zahteve.
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 Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila kombinacijo metod: opisno metodo z
opisovanjem dejstev, procesov in postopkov, kompilacijo s povzemanjem opazovanj,
spoznanj, stališč drugih avtorjev ter eksperimentalno metodo.
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TEORETIČNI DEL

2.1

Dispozicija za oblikovanje

Oblikovalcem je treba zelo razločno in enopomensko sporočiti to, kar je želeno imeti
vkodirano v likovnih strukturah, ki bodo začrtane. Treba je predstaviti rezultate analitičnega
dela, ki zadevajo nastanek in razvoj organizacije, njeno trenutno identiteto v odnosu do vseh
ključnih okolij. Predstaviti je potrebno organizacijsko kulturo organizacije, njeno poslanstvo,
filozofijo, vizijo ter ključno strategijo za doseganje ciljev organizacije. Za bodoče
strukturiranje pojavnosti osnovnih likovnih stalnic celostne grafične podobe služi
oblikovalcem kot osnovno orodje tudi okostje želenega identitetnega sistema, vključno s
politiko blagovnih znamk (Repovš, 1995, str. 79).
Naročnik mora predstaviti tudi svoje morebitne predstave o likovnih elementih želene
celostne grafične podobe, lahko tudi skozi določene primere, ki jih pozna in bi se z njimi
lahko poistovetil (Repovš, 1995, str. 79–80).
V primeru, ko se celostna grafična podoba določene organizacije spreminja, je potrebno z
naročnikom predebatirati, katere elemente oz. značilnosti (npr. simbol, del simbola, barvo,
črkopis …) želi zadržati in razčistiti, preden se začne skiciranje, da se izogne nepotrebnemu
delu ter konfliktnim situacijam (Repovš, 1995, str. 80).
Dispozicijo je treba pripraviti v pisni obliki. V njej se ponovijo ključne točke strateških
izhodišč, kot so poslanstvo, vizija, filozofija, politika blagovnih znamk, grafični razvid
komunikacijskega sistema, opredeljeno ime in pozicijsko geslo. Opisati je potrebno ključni
simbol organizacije in ga še dodatno opredeliti z lastnostmi organizacije, ki naj bodo
vkodirane v likovne strukture nove celostne grafične podobe. Prav ti atributi so kasneje
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uporabljeni, ko bodo lahko psihologi preverjali, koliko bodo predlogi oblikovalcev z njimi
skladni (Repovš, 1995, str. 80).

2.2

Psihološke osnove oblikovanja simbolov

2.2.1

Linearno in lateralno razmišljanje

V prvih stopnjah razvijanja koncepta se je možno navodil za projekt lotiti na dva načina: z
linearnim ali lateralnim razmišljanjem. Prvi je usmerjen in metodičen, drugi pa razpršen in
širok. Oba pa sta enako uporabna kot orodji za raziskovanje (Dabner, Calvert in Casey, 2011,
str. 16).
Linearno razmišljanje vključuje strateški miselni proces, ki se nanaša na deduktivno logiko in
sledi začrtanemu poteku (poti). Vključuje vnaprejšnjo zamisel ali koncept, do katerega se nato
napreduje postopoma. To navadno vsebuje razčlenitev zamisli na sestavne dele (na primer
črkovne vrste in barve) in postopno napredovanje do končne oblike, ki ustreza konceptu
(Dabner, Calvert in Casey, 2011, str. 16).
Lateralno razmišljanje vključuje posredno raziskovanje, razvijanje zamisli, ki se morda ne
porajajo med linearnim razmišljanjem (Dabner, Calvert in Casey, 2011, str. 16).

Postopek kresanja zamisli (angl. Brainstorming) ali skiciranja z nelinearnimi diagrami se loti
problema z raziskovanjem vsakega sestavnega dela kar najbolj poglobljeno in široko ter z
iskanjem povezav, ki utrdijo koncept. Proces poskuša premikati mejo mogočega (Dabner,
Calvert in Casey, 2011, str. 16).
Včasih se lahko začne z lateralnim razmišljanjem, kjer se pridobi čim več prebliskov in
zamisli, pozneje pa se uporabi linearni postopek. Pri raziskovanju oblikovalskega problema se
postopka ne izključujeta, temveč se pogosto dopolnjujeta (Dabner, Calvert in Casey, 2011,
str. 16).
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Vir: Berger, 2016.

Slika 1: Miselni vzorec, ki je nastal v procesu izdelave logotipa za slaščice Erin Baker's
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2.2.2

Vizualizacija zamisli

Zamisel je treba preliti na papir. To vključuje pripravo preprostih slik oziroma oblikovalskih
skic – predoglednih sličic (angl. Thumbnails), osnutkov ali grobih skic.

Vir: Berger, 2016.

Slika 2: Skicirane zamisli za izdelavo logotipa Erin Baker's

Zamisli se porajajo veliko hitreje, če se najprej uporabi postopek kresanja zamisli, med
katerimi se prebliske zapiše z miselnimi vzorci ali drugimi načini strukturiranja informacij.
Med tem postopkom je koordinacija med možgani, očesom in roko zelo hitra (Dabner, Calvert
in Casey, 2011, str. 20).
Čeprav je treba za izdelavo skic obvladati vsaj osnove risarskih veščin, se jih ni težko dovolj
dobro naučiti, saj je glavni namen skiciranja porajanje zamisli in ne risba sama (Dabner,
Calvert in Casey, 2011, str. 20).
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Zamisli, narisane z roko, so precej nedoločene. To je dobro: v skico se ne vnesejo nobene
podrobnosti, s čimer se pusti vse možnosti odprte. Ko se skicira nekaj zamisli, se oceni, kako
so dobre in primerne za nadaljnji razvoj, ne da bi se bilo treba vnaprej odločiti za določeno
oblikovalsko rešitev. To omogoča največjo prilagodljivost in napredovanje oblikovalskega
procesa. Ko se izbere ena zamisel (včasih več), se uporabi računalnik (Dabner, Calvert in
Casey, 2011, str. 20).

Vir: Berger, 2016.

Slika 3: Prikaz končnih faz nastajanja logotipa za slaščice Erin Baker's

2.2.3

Teorije podobe in besedila

Dabner, Calvert in Casey (2011) navajajo, da lahko oblikovanje uspešno komunicira ali se
izpolnjuje z uporabo več vizualnih strategij, ki so odvisne od konteksta. Nekatere so zelo
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pragmatične in ne smejo biti dvoumne ali napačno razumljene, druge pa dovoljujejo bolj
»poetičen« pristop, zato imajo veliko več svobode glede podobe in sporočilnosti.

Vir: Znaki za obvestila, 2016.

Slika 4: Cestni znak za bar (III-46)

Vir: Novi kolektivizem: poster Laibach Ljubljana 1992.

Slika 5: Plakat Laibach Ljubljana

Retorika
Pri retoriki je najpomembnejše razumeti svoje občinstvo ter premisliti o izbiri tona glasu – ta
prvina določa, ali je oblikovanje uspešno ali ne. Na primer celostna grafična podoba »Dneva
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slovenske hrane«, ki želi otroka privabiti v oglaševalski akciji, naj jedo bolj zdravo, je igriva
in barvita, zato je po vsej verjetnosti uspešna. Slednji pristop bi bil najbrž neučinkovit pri
komuniciranju pri povabilu odraslih na poseben kulinarični užitek v lokalnih gostilnah.

Vir: Vabilo na »tržnico« na Dunajski 22 v Ljubljani, 2015.

Slika 6: Plakat za dan slovenske hrane

Vir: Okusi Radol'ce, 2015.

Slika 7: Vabilo na poseben lokalni meni v radovljiških gostilnah
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Znaki in simboli
Znak ne predstavlja samega sebe, ampak nekaj drugega. Razumljivo je, da je blizu simbola, ki
prav tako predstavlja nekaj drugega (npr. rdeča krožnica, preko katere diagonalno teče črta).
Ta simbol po splošnem dogovoru pomeni »stop« ali prepoved. Simboli lahko vsebujejo več
plasti dodatnih pomenov, na primer v simbolu narodov – na zastavi. Čeprav je zastava znak
države, ob katerem pomislimo na določeno državo, so njeni simbolni pomeni globlji. Veliko
znakov je dogovorjenih, vendar nimajo nobene zveze s pomenom, ki ga izražajo (Dabner,
Calvert in Casey, 2011, str. 22).

Metafora
Metafora je uporaba določene besede (besedne zveze) namesto druge, na podlagi nekatere
njune skupne pomenske značilnosti. Zaradi neke podobnosti prenesemo pomen z enega
predmeta na drugega. Metafora so torej besede ali slike, ki sprožajo asociacije ali primerjave z
drugimi besedami ali slikami. Velikokrat je metafora za učenje podoba knjige ali ugriznjeno
jabolko. Logotip podjetja Apple z značilnim ugrizom se povezuje z biblijsko zgodbo o
Adamu in Evi, kjer jabolko predstavlja drevo znanja.

Vir: Wikimedia, 2016.

Slika 8: Logotip podjetja Apple
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Simbolizem
To je način predstavljanja predmeta ali besede s sliko, zvokom ali drugo besedo; na primer
prekrižana žlica in vilice na prometnem znaku pomenijo, da je v bližini gostilna (Dabner,
Calvert in Casey, 2011, str 23).

Vir: Znaki za obvestila, 2016.

Slika 9: Cestni znak za restavracijo (III-45)

Didaktičnost
Metoda pragmatičnega in nedvoumnega sporočanja podaja jasen, informativen in poučen
pomen. Prometni znaki so najbolj klasičen primer: ko vozite po cesti, ne morete izgubljati
časa za ugotavljanje pomena znakov. Tudi označevanje na letališčih in v bolnišnicah mora biti
zelo jasno. Zato velik del informacijskega oblikovanja uporablja didaktične oblike (Dabner,
Calvert in Casey, 2011, str. 24).
Poetičnost
Poetične oblike niso tako neposredno dostopne oziroma ne sporočajo pomena tako očitno.
Sporočilo oziroma pomen je namenoma manj izrazit in si ga lahko razlagamo različno.
Oblikovalci se zavestno odločijo, da delo ostane odprto. Številni plakati, oglaševalske
kampanje in naslovnice knjig pritegnejo občinstvo s poetičnimi oblikami in vzbujajo globlji
odziv (Dabner, Calvert in Casey, 2011, str. 24).
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2.2.4

Občinstva, trgi in koncepti

Dobro grafično oblikovanje je prepričljiv izraz preudarnih, dobro izraženih zamisli, ki
izhajajo iz nenehnega raziskovanja in vsesplošnega zanimanja za svet. Obširno raziskovanje
je ključno za uspešne projekte, raziskovanje občinstva ali končnega potrošnika pa je primarno
orodje za učinkovito oblikovanje (Dabner, Calvert in Casey, 2011, str. 26).

Pomembno je zavedanje, da vse, kar je oblikovano, vidijo drugi. Naloga je torej ugotoviti,
komu je namenjen oblikovalski izdelek. Kakšna sporočila naj bi dobil gledalec med
gledanjem? Kako pritegniti in ohraniti gledalčevo pozornost? Oblikovanje mora komunicirati
z ljudmi in ne sme imeti le estetskega učinka. Oblikovanje mora biti funkcionalno in primerno
za občinstvo, kateremu je namenjeno. Boljše poznavanje občinstva in njegovih navad pomaga
k vsestranskosti oblikovanja, kar poveča njegovo potencialno učinkovitost (Dabner, Calvert in
Casey, 2011, str. 26).
V knjigi Psihologija tržnega komuniciranja Miro Kline in Mirjana Ule (1996, str. 40–41)
razložita, da kolikor bolj tesna in pogosta je interakcija med člani neke socialne skupine,
toliko bolj njihov govor opušča določene daljše sekvence in jih nadomešča s frazami ali celo s
posameznimi besedami. Velik del sporočil tedaj ni ekspliciten, temveč je le naznačen. Ljudje
moramo imeti zelo izdelan in subtilen aparat povezovanja teh oblik z jezikovnimi oblikami.

Vir: Bar Žmauc: od Žmauca sosed pa ud brata prjatu, 2010.

Slika 10: Logotip Od Žmauca sosed pa ud brata prjatu z uporabo slenga
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2.2.5

Razporeditev časa, organizacija in dokončevanje

Končna stopnja oblikovalskega postopka je organizacija vseh misli v neko urejeno obliko.
Organizacija se sicer začne že na začetku med prvimi raziskavami. Projektov se je potrebno
lotiti široko in nato polagoma klestiti zamisli, šele nato lahko izpopolnimo in izdelamo
podrobnosti (Dabner, Calvert in Casey, 2011, str. 30).

Dobro oblikovanje mora delovati tako na makro kot na mikro ravni, ko so pomembni
najmanjši detajli. Poleg vizualne predstavitve je potrebno urediti in strukturirati informacije
(določiti hierarhijo). Potrebno se je odločiti o lastnostih na mikro ravni, kot so velikost pisave,
barve, postavitev na različnih medijih ali podlagah, to pa uravnotežiti z makro ravnijo – saj
mora celotna podoba učinkovati premišljeno (Dabner, Calvert in Casey, 2011, str. 30).
Potrebno je določiti datume in načrtovati napredovanje projekta od začetka do konca, tako da
se čas razporedi glede na različne vidike delovnega procesa. Številni dobri oblikovalci
pozabljajo na pomen obvladovanja časa in organizacije, zaradi česar trpi njihov odnos s
strankami (Dabner, Calvert in Casey, 2011, str. 30).

2.3

2.3.1

Osnove kompozicije

Osnovne prvine kompozicije

Dabner, Calvert in Casey (2011) navajajo, da je kompozicija likovna struktura in organizacija
elementov z oblikovanjem; nanaša se na postopek kombiniranja različnih delov ali elementov
v zaključeno celoto. Ob tem kompozicija omogoča, da celota postane več kot le skupek njenih
sestavnih delov in je tako enako pomembna kot posamezni elementi oblikovanja (besedilo,
slike, ipd.).
Grafični oblikovalci organizirajo slike in besedilo različnih oblik, velikosti, barv in tekstur v
raznovrstnih medijih. Ti nastajajo v različnih formatih. Od dvodimenzionalnih, črno-belih do
barvnih, tridimenzionalnih, spletnih in časovno spreminjajočih formatih (Dabner, Calvert in
Casey, 2011, str. 30).
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Za učinkovito vizualno komunikacijo sta zelo pomembna razumevanje in raziskovanje
kompozicije, saj oblikovalca naučita nadzora, ki mu omogoča doseči želeni učinek in
sporočiti, kaj namerava. Priučitev kompozicijskih spretnosti zahteva čas, potrpežljivost in
vajo (Dabner, Calvert in Casey, 2011, str. 34).

2.3.2

Oblika in prostor

Za obvladovanje kompozicije je potrebno razumeti vlogo vizualne zaznave in njeno vlogo v
komunikaciji.
Zavedno ali nezavedno oči nenehno dovajajo informacije možganom, ki obdelajo in osmislijo
prejete vizualne podatke. Bistvena je sposobnost nadzorovanja procesa in razumevanje, kako
deluje. Odnos med vizualnimi elementi močno vpliva na njihovo zaznavo (Dabner, Calvert in
Casey, 2011, str. 39).

Kontrast

Vir: Budelmann, Kim in Wozniak, 2013, str. 26.

Slika 11: Logotipi z uporabljenim kontrastom; 1. Rod Ralston, 2. Unreserved, 3. Garza
Architects, 4. Convince and convert
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Kontrast naredi logotip drugačen od drugih. Praviloma logotipi z manjšim kontrastom znotraj
elementa logotipa ali v odnosu do okolice ne izstopajo tako dobro kot v obratnem primeru.
V dobrih grafičnih podobah je uporabljen kontrast, da bi pritegnil primerjavo med dvema
elementoma. Le-ta večinoma spodbudi gledalca k razmišljanju o teži ene črke v primerjavi z
drugo ali pa – zakaj je oblika enega elementa drugačna od drugih in kaj to vse skupaj pomeni.
Je to hec ali ima globlji pomen, se sprašujejo Budelmann, Kim in Wozniak (2013, str. 26).

Figura in ozadje
Osnova za razumevanje odnosov na likovni površini so odnosi med liki in likovnim ozadjem..
Likovno polje se razdeli na figuro in likovno ozadje. Običajno figuro opazimo pred ozadjem
oziroma prej opazimo, kar je v prostoru kot pa prostor sam. Sklepamo, da lik prednjači v
hierarhiji zaznavanja, vzbuja asociacije in pomene. Liki, ki so geometrijsko pravilnejši, se
zaznavajo kot bolje organizirani in dorečeni. Imajo večjo avtoriteto, učljivost in
prepoznavnost (Repovš, 1995, str 82–83; Butina, 1982, str. 106).
Načelo zaprtosti
Načelo zaprtosti pravi, da smo nagnjeni k temu, da »zapremo« oziroma sklenemo linije ali
predmete, ki pravzaprav niso sklenjeni. Povezuje se s figuro in ozadjem, saj se zanaša na našo
sposobnost izničiti prostor med ospredjem in ozadjem (Dabner, Calvert in Casey, 2011, str.
39).

Grupiranje likov
Liki se grupirajo po zakonih bližine (če sta dva lika dovolj narazen, ju bomo zaznavali
samostojno, po določeni kritični razdalji se bosta lika začela nanašati drug na drugega ter
prešla v skupno identiteto), podobnosti (po zakonu podobnosti se bodo v likovne strukture
raje združevali podobni liki), strnjenosti, simetričnosti, zaprtosti in gibanja (Repovš, 1995, str.
83–85; Butina, 1982, str. 99).
Boljši lik je stabilen, enostaven, pravilen, urejen, popoln, bolj poznan. Slab lik je šibek,
kompliciran, nestabilen, manj poznan in hitreje razpade in se spreminja v nove zaznavne

14

oblike, likovne strukture z novo organizacijo in pomeni. Močna, stabilna likovna struktura je
sama po sebi enostavna in strukturirana po zakonih grupiranja (Repovš, 1995, str. 83–85).

2.3.3

Simetrija in asimetrija

Simetrija v oblikovanju se nanaša na prostorsko razmerje med elementi, predvsem na
okoliščine, ko so elementi postavljeni v sredini in imajo enako prostora na levi ali desni
oziroma zgoraj in spodaj.
Pri asimetričnem oblikovanju elementi niso sredinsko poravnani, temveč uporabljajo celotno
podlago ter ustvarjajo dinamične kompozicije, ki se poigravajo z velikostmi, kontrastom,
prostorom in napetostjo med elementi. Pri asimetričnem oblikovanju negativni prostor
postane aktivnejši ali očitnejši kot del oblikovanja. Asimetrijo načeloma povezujemo z manj
pravili in omejitvami in več izraznimi možnostmi.

2.3.4

Izražanje emocij in pomenov likovnih struktur

Liki in likovne strukture imajo svoj čustven naboj in so nasičeni s pomeni. Ob istem liku,
likovni strukturi, simbolu se čustva lahko menjajo z novimi informacijami in izkušnjami.
Emocionalni ton likovnih zaznav je pridobljen z izkušnjami. Ostri zašiljeni liki so resni,
grozeči, manj prijazni kot obli. Likom ali likovnim strukturam pripisujemo tudi značajske
lastnosti. Liki okroglih oblik so mehki, dobrodušni in varovalni. Ostri liki, trikotni liki, pa so
inteligentni, dinamični in nevarnejši (Repovš, 1995, str. 86; Butina, 1982, str. 233).
Zaznavanje likovne strukture je možno tudi na podlagi delne predstavitve likovne strukture ali
le nekaterih njenih delov. Človek vedno zaznava več, kot pa je v okolju prisotnega. Na to
vpliva celotno okolje, v katerem lahko na podlagi izkušenj in učenja pričakujemo določen
likovni dražljaj. Prepoznavanju poleg zaznavanja pripomorejo tudi miselni procesi, kot sta na
primer sklepanje, logično pričakovanje itd.; na prepoznavanje nezaznanega vpliva tudi
kakovost lika ali likovne strukture in njegova naučenost. S ponavljanjem določenega simbola
v času in prostoru se bo povečala naučenost simbola, tako da bo mogoče sklepati o njegovi
celotni strukturi že na osnovi detajlov (Repovš, 1995, str. 86).
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Vir: Najbolj prepoznavni simboli na svetu, 2008.

Slika 12: Dva najbolj prepoznavna logotipa na svetu McDonalds's in Coca-Cola

2.4

Barve

Barve so pomemben del vizualnega nagovora znotraj celostne grafične podobe organizacij.
Barve pripomorejo k večji učljivosti, prepoznavnosti, razlikovalnosti, berljivosti in
referenčnosti simbolov in celostnih grafičnih podob (Repovš, 1995, str. 92–93). Barve
razlikujemo glede na tri lastnosti (Dabner, Calvert in Casey, 2011, str, 92):
 barvitost (barvni ton) se nanaša na generično ime barve, na primer rdeča ali modra;
 ton (svetlost) ima veliko variacij od svetlih do temnih odtenkov, svetli odtenki imajo
dodano belo barvo, temni pa črno;
 odtenki imajo različno nasičenost ali kromo (jakost); nasičenost pove, kolikšen je delež
sive ali bele barve oziroma kakšna je moč barve; nasičene barve so od sivih zelo
oddaljene, zato so »žive«, tiste blizu sive pa so »mrtve«; barvi imata lahko enako barvitost
a različno nasičenost.

Barve lahko opišemo tudi glede na toplo-hladni kontrast in gibanje. Tople (trde) so vse barve,
ki vsebujejo rdečo. So prijetne in nevsiljive, vzbujajo nam občutek utehe (Whelan, 1995, 16)
in stimulirajo apetit po hrani (Danger, 1987, 488–491).
Barve, ki v barvnem krogu ležijo druga drugi nasproti, imenujemo komplementarne barve. To
so nasprotne barve, ki med seboj ustvarjajo napetosti (npr. rumena in vijolična ali modra in
oranžna). Barve, ki v barvnem krogu ležijo skupaj, imenujemo harmonične barve (npr.
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rumena, rumenooranžna in oranžna). Te barve tvorijo barvno harmonijo (Starmer, 2010, str.
15).

Vir: Itten, 1999, str. 31.

Slika 13: Dvanajstdelni barvni krog

Slika prikazuje Ittonov barvni krog, ki prikazuje razmerja med barvami. Prikazuje razmerja
med primarnimi, sekundarnimi in terciarnimi barvami ter njihovo medsebojno povezanost. V
barvnem krogu je skupno 12 barv. Z mešanjem primarnih barv (modra, rdeča in rumena)
dobimo sekundarne barve (oranžna, zelena, vijolična), z mešanjem primarnih in sekundarnih
barv dobimo terciarne (Itten, 1999, str. 28-31).

2.4.1

Razločnost barv, kontrast in harmonija

Kontekst, v katerem se bo končni izdelek pojavljal, je osnova za pravilno uporabo barv v
grafičnem oblikovanju. Kako berljiva bo barva oz. kako bo zaznana, je odvisno od medija, na
katerem se bo izdelek pojavljal. S kontrastom in harmonijo si lahko pomagamo do boljšega
oblikovalskega izdelka (Dabner, Calvert in Casey, 2011, str. 96).
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Razločnost pomeni, kako jasno je nekaj vidno oziroma berljivo. Na razločnost pa lahko vpliva
več dejavnikov: osvetljava in okoliščine, v katerih se besedilo bere, izbor barv, ozadje, na
katerem je barva uporabljena, velikost in oblika pisave ali slikovnega gradiva (Dabner,
Calvert in Casey, 2011, str. 96).
Dobro barvno razločnost doseženo tako, da za osnovno podlago izberemo barvo, ki je
nasprotna barvi slikovnega gradiva. Na isti osnovi se razločnost slikovnega gradiva zmanjšuje
s prehajanjem njegove barve proti rumeni. Kontrast je ključnega pomena za razločnost.
Največji kontrast tvori vijoličasta slika na rumeni podlagi, najmanj razločna pa je rdečeoranžna slika na rdeči podlagi (Dabner, Calvert in Casey, 2011, str. 96–97).
Če položimo dva siva lika na črno in belo podlago, se nam bo zdel prvi svetlejši. Siv lik na
rdečem polju bo imel zelenkasto moder ton, na rumenem modrikast, na modrem rumenkast
itd. Vedno pa se bo pojavila komplementarna barva (Pečjak, 1977, str. 50).
Barva naj prispeva k vsebini oblikovalskega izdelka in hkrati podkrepi zamisel, ki ji želimo
dati vidno podobo. Zato je pomembno vedeti, kako se barva obnaša v kontrastu in harmoniji.
Ta pojma sta povezana z razločnostjo in barvnimi asociacijami in vplivata tako na funkcijo
izdelka kot na njegovo zaznavanje (Dabner, Calvert in Casey, 2011, str. 97).

2.4.2

Barvne asociacije

Zakaj so nam nekatere barve bolj všeč kot druge, ali zakaj mislimo, da so bolj učinkovite?
Človek je barvam skozi zgodovino pridal določene asociacije, ki skoraj zagotovo izhajajo iz
narave in so se sčasoma ukoreninile v človekovi zavesti. Zato imajo barve kulturne, simbolne
in velikokrat osebne asociacije. Za uspešno uporabo barv je treba razumeti, kako delujejo kot
jezik in sistem znakov ter kako vplivajo na čustva (Dabner, Calvert in Casey, 2011, str. 98).
Inteligenca, spomin, izkušnje, zgodovina, kultura igrajo pomembno vlogo pri zaznavanju
barv. Posameznikova zaznava ima v odvisnosti od psihologije in kulturnega ozadja različne
pomene.
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Suzy Chiazzari piše v knjigi Barve, da smo skorajda vsi občutljivi za barvo hrane. Pogled na
jed nam vzbudi tek ali pa ga prežene. Jed in njena barva sta tako tesno povezani, da že vnaprej
pričakujemo, da bo rdeče jabolko sladko, da bo imela zlatorumeno zapečena riba slasten okus
in da bo rdeče meso sočno in mehko. Rdeča živila naj bi nas napolnila z energijo (Chiazzari,
2000, str. 73).

Vir: Chiazzari, 2000, str. 76.

Slika 14: Rdeča živila

Kar je bilo zapaziti skozi vse zapise, je, da si je vredno zapomniti dejstvo, ki je zelo
pomembno pri izbiri barve, to je, da je treba črpati trenutne informacije oz. informacije
pridobiti iz sedanjih virov – ne iz gradiva, ki je že zastarelo, kot na primer gradivo, ki je bilo
napisano šestdeset let nazaj. Nekatera podjetja so svoje logotipe lepo in elegantno povezala z
določeno barvo; na novo so opredelila asociacije, povezane z barvami. O tem govorijo avtorji
knjige Essential Elements for Brand Identity in kot primer navajajo takratno dojemanje in
trditve, ki še vedno živijo v mislih mnogih, da je oranžna barva primerna za hitro pripravljeno
hrano (Budelmann, Kim in Wozniak, 2013, str. 18).
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Trstenjak pravi, da tudi obliko ali formo povezujemo z barvo, pri čemer barva lahko sama
določa obliko. Človek se hitreje odziva na like z razločevalnimi barvami kot na gole like. Lik
brez pravih, naravnih barv je abstrakten (Trstenjak, 1996, str. 24–29).

V 50-ih in 60-ih letih so se namreč pojavile verige in restavracije s hitro prehrano v Ameriki
in večina teh podjetij je za svoj logotip izbrala oranžno barvo. Pa vendar – če podjetje Hermes
uporablja oranžno – že samo dejstvo govori, da ta barva ni več plastična »fast food« barva
(Budelmann, Kim in Wozniak, 2013, str. 18).

Vir: Holmes, 2013.

Vir: Logo Hermes, 2015.

Slika 15: Burger King logo (1969–1994) in logo Hermes
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Tabela 1: Barve – kakšne asociacije vzbujajo in kje se uporabljajo
Barva

Pozitivne asociacije

Uporaba

Rdeča

Moč, strast, ljubezen,
vznemirjenje,
energija, akcija

Ustvarja urgentno potrebo,
velikokrat videno v
razprodajnih akcijah.

Oranžna

Družabnost, mladost,
komunikativnost,
aktivnost, igrivost

Ustvarja klic po akciji.
Pogosto je uporabljena za
podjetja, ki želijo pridih
igrivosti.

Rumena

Razkošje, čast,
optimizem, energija,
inteligentnost

V logotipih privablja
pozornost ter ustvarja
občutek sreče in topline.

Zelena

Upanje, rast, zdravje,
okoljevarstvenost,
življenje, svežina

Najpogosteje jo
uporabljajo podjetja, ki se
želijo predstaviti kot
ekološka, zdravju prijazna
ali povezana z naravo.

Modra

Zanesljivost,
zaupanje,
samostojnost,
avtoriteta, vdanost,
varnost

Velikokrat je videna v
logotipih bank,
zavarovalnih in finančnih
ustanov za doseganje
zaupanja strank. Modra
barva se pogosto uporablja
tudi v povezavi s slanim
okusom in morjem.

Primer
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Barva

Pozitivne asociacije

Uporaba

Vijolična

Odločnost,
originalnost,
pravičnost,
spiritualnost, znanje,
konvencionalnost

Pogosto je uporabljena za
kozmetične salone in
luksuzne izdelke ali pa pri
hrani za slaščice.

Rjava

Ugodje, varnost,
domačnost,
materinstvo,
zemeljskost,
konzervatizem

Pogosto je uporabljena v
povezavi z gradbeništvom
in pravom zaradi svoje
enostavnosti in
nevtralnosti. Njene
asociacije z zemljo,
organskostjo in ugodjem
izkoriščajo tudi za
logotipe, povezane s hrano,
čaji in kavo.

Bela

Božanskost,
popolnost,
pozitivnost, idealnost,
večnost, jasnost,
čistost

V logotipih največkrat
nastopa kot negativen
prostor.

Črna

Moč, eleganca,
resnost, tradicija,
avtoriteta, moč

Največkrat se uporablja v
visoko razkošnih panogah,
kamor spadajo izdelki
visokocenovnega razreda.

Siva

Umirjenost, prestiž,
spoštovanje,
prilagojenost,
poštenost, nevtralnost

Siva je pogosto
uporabljena za tekst v
logotipih, saj zaradi
nevtralnosti dobro deluje z
drugimi barvami.

Primer

Vir: Balažic, 2011, str. 44–45; Kovačev, 1997, str. 35–195.
Viri slik: Forkwork Food Kitchen, 2016; Dunkin' Donuts, 2016; Over Easy, 2013; Organic Garden, 2016; Taste
of Seafood, 2016; Funky Munky Ice cream Hut, 2015; Origano, 2012; Two Knives one Fork, 2016; Restavracija
Cubo, 2011; Odprta kuhna, 2016.
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2.5

Pisava oz. tipografija

Začetke pisave moramo iskati v predhodnikih sumerskega klinopisa in staroegipčanskih
hieroglifov in pred tem v slikovnih zapisih. Pisava je grafična predstavitev jezika. Ima
korenine v grafični umetnosti, v risbi s pomenom. Razvoj sledi umetnostnim slogom, ki so
značilni za posamezno zgodovinsko obdobje. Oblika pisav pa je tudi izraz razvoja tiskarskih
tehnik, različnih vrst papirja ter razvoja računalniških grafičnih programov (Možina, 2003, str.
103–109).

Pisava ali tipografija je vizualna manifestacija jezika. Uporablja jezikovne izrazne in
praktične lastnosti ter je nekje med umetnostjo in znanostjo. Vključuje tudi praktično
postavljanje črk, ki morajo ustrezno sporočati informacije ter morajo biti berljive. Avtor
knjige Grafično oblikovanje navaja, da zbrana pisava sporoča enkratne informacije, določa
razpoloženje, držo in ton (Parker, 1997, str. 60).
Črke so koda za tolmačenje govorjenega jezika. Sposobnost dešifriranja teh kod se razvija ob
odraščanju v določeni kulturi (Heller in Talarico, 2009, str. 196).
Poznavanje osnovne strukture črkovnih oblik – anatomija znaka – je bistveno za razumevanje,
kako se črkovne vrste razlikujejo med seboj in katere skupne lastnosti imajo. Praktične
zahteve imajo tu prednost pred estetskim eksperimentiranjem. Najosnovnejši element
tipografije je črka, vsaka črkovna vrsta pa ima edinstvene lastnosti (Dabner, Calvert in Casey,
2011, str. 66).

2.5.1

Izbira pisave

Pisavo izberemo glede na vsebino gradiva in namen.
Vsaka pojavnost posamezne črke ima svojstven karakter, ki ga oblikujejo različne značilnosti:
verzalka, mala črka, višina male črke, serifi, vratovi in repki, loki, zožitve in odebelitve itd.
(Repovš, 1995, str. 117).

23

Posamezen črkopis ima več pojavnosti, tako ima Helvetika, ki jo vsak oblikovalec dobro
pozna, ne le več pojavnosti, pač pa tudi več imen: Helvetica, Claro, Helios, Geneva, Vega …
(Repovš, 1995, str. 118).
Črke so lahko pokončne ali kurzivne (italic). Besedilo je lahko v celoti v pokončnih ali
kurzivnih črkah. Kurzivne črke delujejo bolj zaupno, saj so bliže rokopisu. Oblikovalec lahko
menja značilnost črk, kadar hoče poudariti kakšno besedo ali pa del besedila ali pa hoče iz
kakšnih drugih vzrokov razlikovati besedo ali del teksta od osnovnega besedila (Repovš,
1995, str. 118).
Črke so v določenem rokopisu lahko tenke, svetle, navadne, polkrepke, krepke in mastne.
Lahko so tudi zožene, normalne, razširjene ali pa kombinacija posameznih značilnosti, kot so
na primer razširjene poudarjene krepke črke v črkopisu (Repovš, 1995, str. 118).

Vir: Tipografija, 2010.

Slika 16: Primeri digitalnih pisav

Črke so lahko serifne ali neserifne. Serif je nastavek pri potezi črke. Alec Julien navaja v
knjigi Digital Fonts, da obstajajo različne razvrstitve serifnih pisav: Old style z zaobljenimi
serifi in majhnim kontrastom med tankim in odebeljenim delom (kot je na primer pisava
Garamond); Transitional z odprtimi črkami in zaobljenimi serifi (kot je na primer pisava
Baskerville); Modern z manjšim kontrastom med tankim in odebeljenim delom ter ozkimi in
ravnimi serifi (kot je na primer Didot); in Slab z zelo majhnim kontrastom med tankim in
odebeljenim delom in imajo močne serife (kot je na primer Rockwell). Neserifna črka ima
jasno obliko črte brez serifa in ima bolj čist ter moderen videz (Julien, 2012, str. 13).
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2.6

Celostna grafična podoba, simbol in logotip organizacije ter
znak

Celostna grafična podoba
Miro Kline (1994) v članku – Vem, kaj kupujem – navaja, da je grafična podoba vizualni del
blagovne znamke, ki nadgrajuje izbrano ime v celovito identifikacijsko podobo blagovne
znamke. Osnovna elementa grafične podobe sta logotip, znak ali kombinacija logotipa in
znaka. Grafična podoba naj bi izražala nekaj, kar je povezano z lastnostmi izdelka, in pri tem
nadgrajevala izbrano ime. To je potrebno upoštevati pri izbira oblike tipografske rešitve
imena v logotipu, oblike znaka in izbora barv. Grafična podoba mora biti lahko prepoznavna,
da si jo potrošniki hitro in z lahkoto vtisnejo v spomin. Hkrati se mora razlikovati od
konkurenčnih blagovnih znamk.
Grafično podobo blagovne znamke je dobro testirati na manjšem vzorcu potencialnih
potrošnikov, da ugotovimo, ali bo predlagana rešitev prispevala k uspešni prodaji (Kline,
1994).

Simbol
Najosnovnejša stalnica celostne grafične podobe organizacije je simbol, ki vzbuja največjo
pozornost glede na ostale likovne elemente, razporejene po likovnem ozadju. Naučeni smo ga
priznavati kot glavnega predstavnika realne identitete organizacije na simbolni ravni. Pri
likovnih in barvnih strukturah simbola morajo grafični oblikovalci upoštevati pomene, ki
predstavljajo poslanstvo, moč, filozofijo, cilje in kulturo organizacije (Repovš, 1995, str.
100).
Pravilno je, da ne govorimo o znaku organizacije – temveč o simbolu. Znaki imajo namreč
veliko širši pomen in so po definiciji vzorci dražljajev, ki nadomeščajo druge vzorce
dražljajev. Delimo jih na naravne in umetne znake. Stopinja je na primer naravni znak, ki
označuje pot, po kateri je šla žival. Besede in številke pa sodijo med umetne znake in so plod
človekove namenske aktivnosti (Repovš, 1995, str. 100).
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Novi grafični simboli vzbujajo negativne ali pozitivne, prijetne ali neprijetne asociacije saj
moč in sporočilnost simbolov tičita globoko v človekovi podzavesti in sta rezultat
zgodovinskih izkušenj, ki so zakodirane v človekovem genetskem spominu (Repovš, 1995,
str. 101).

Tipografski simboli
Simboli imajo lahko veliko oblik, barv in pojavnosti. Lahko so tipografski, abstraktni,
deskriptivni ali kombinirani.
Tipografski simbol je črka kot lingvističen simbol ali pa je sestavljen iz več črk. Pri takšnih
simbolih na oblikovanje pomenske strukture simbola ne vplivajo le likovne in barvne
strukture, ampak vanje vdirajo tudi iz besed izhajajoči pomeni, ki jih zastopajo kombinacije
črk (Repovš, 1995, str. 101).

Vir: Restavracija Cubo, 2011; Subway Slovenija, 2014.

Slika 17: Logotip restavracije Cubo in Subway iz tipografskega simbola

Tipografski simbol je tudi monogram v funkciji simbola organizacije. Monogram so začetnice
imena podjetja (ali blagovne znamke), ki so izpisane z značilnimi črkami in so običajno
izpisane svobodno, brez uokvirjanja (Repovš, 1995, str. 101).
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Pri tipografskem simbolu se ime organizacije ali blagovne znamke skozi tipično ali celo
unikatno pisavo pojavi v funkciji simbola organizacije ali blagovne znamke. Učenje in priklic
takšnega simbola sta bolj enostavna, saj je grafični simbol hkrati tudi lingvističen dražljaj.
Tudi investicija v učenje in pomnjenje je manjša kot v primerih, ko si je treba ob imenu
organizacije zapomniti še abstraktni grafični simbol (Repovš, 1995, str. 101).

Abstraktni simboli
Simboli so abstraktni, kadar niso podobni resničnim stvarem ali pojavom. Strukturirani so iz
geometrijskih likov, ki se stapljajo v novo likovno strukturo ali pa so med seboj v značilnem
odnosu. Abstraktni simboli so zelo pogosti. Z razvojem in spreminjanjem organizacij je lažje
spreminjati pomensko strukturo abstraktnega simbola kot pa ikoničnega (Repovš, 1995, str.
102).
Deskriptivni ali ikonični simboli

Vir: Čajna hiša, 2008.

Slika 18: Logotip Čajne hiše iz ikoničnega simbola

Deskriptivni ali ikonični simboli so posnetki stvarnega sveta, ki predstavljajo resnične stvari
ali dejavnosti. Namesto simboliziranja opisujejo to, kar reprezentirajo. Ikonični simbol je na
primer Fructalovo sadno drevo.
Ikonični simboli se med seboj bolj dosledno ločujejo. Njihova pomenska struktura je veliko
bolj stabilna, bolj dorečena in težje spremenljiva. Hitreje se jih naučimo in prepoznamo od
abstraktnih simbolov (Repovš, 1995, str. 102–103).
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Kaligrafski simboli
Kaligrafski napis imena ali blagovne znamke je prav tako lahko v funkciji simbola.
Kaligrafski napis je lepo izpisana beseda (navadno ročno) in nikoli v že znanih tiskarskih
črkah (Repovš, 1995, str. 103).

2.6.1

Kreativno snovanje grafičnega simbola

Faza informacije
V tej fazi bi moral oblikovalec dobiti čim več informacij o organizaciji, ki želi imeti novo ali
prenovljeno celostno grafično podobo, in informacij o njenih povezavah z okolji. Seznanjen
mora biti s strateškimi izhodišči organizacije. Aktivno mora biti prisoten na sestankih, kjer se
naročniku predstavi sklepno situacijsko poročilo, in na sestanku, kjer so naročniku
predstavljena strateška izhodišča za oblikovanje celostne grafične podobe vključno z
dispozicijo za oblikovanje. Edino tako oblikovalec dobi jasno podobo o organizaciji (Repovš,
1995, str. 103).

Faza inkubacije
V fazi inkubacije razmišljamo o odnosih med informacijami, ki smo jih zbrali. Te informacije
se grupirajo na različnih miselnih nivojih in prehajajo iz ene informacijske gmote v drugo;
vsaka od njih pa je oplemenitena s stališči in ostalimi vedenjskimi lastnostmi oblikovalca. Iz
teh informacijskih gmot se luščijo posamezne domislice, ki se vrednotijo in razvrščajo s
podzavestnimi izkušnjami in zavestnim presojanjem (Repovš, 1995, str. 103).
Inkubacijski čas je odvisen tudi od prirojenih in pridobljenih sposobnosti oblikovalca, od
njegovega talenta, izobrazbe in izkušenj. Čas inkubacije je torej spremenljivka, ki ni odvisna
od kreatorja grafičnega simbola (Repovš, 1995, str. 103).
Inkubacijska doba bo krajša, če bo imel oblikovalec več enopomenskih informacij in če si bo
na jasnem o nekaterih odločitvah, ki zadevajo tip simbola, pričakovane barve itd. Preveliko
število različnih ali celo nasprotujočih si informacij bo povečalo negotovost oblikovalca in
tako podaljševalo inkubacijski čas (Repovš, 1995, str. 104).
28

Kratek rok za izoblikovanje simbola organizacije ni prednost izvajalca, temveč
pomanjkljivost naročnika, ki v svoja pričakovanja ne vračuna inkubacijske dobe, v kateri
morajo domislice dozoreti v premišljeno idejo (Repovš, 1995, str. 104).

Faza iluminacije
Iluminacija je rojstvo ideje. Oblikovalca prešine rešitev, ki nosi v sebi generalno videnje
bodoče likovne strukture simbola. Takrat je oblikovalec prepričan, da je našel rešitev – prav
tisto najbolj pričakovano ... Ideja je izoblikovana, v sebi celovita in dokončna, opredmetena,
neponovljiva. Vendar ni nujno, da bo kot simbol tudi v skladu s strateškimi izhodišči in v
resničnem odnosu z realno identiteto organizacije. Mogoče se bo moral oblikovalec vrniti v
fazo inkubacije, v informacijske gmote z novimi domislicami, na pot do nove iluminacije
(Repovš, 1995, str. 103).
Proces snovanja novega grafičnega simbola se praviloma začne v glavi. V oporo vizualizaciji
idej sta papir in pisalo. Dobro je narediti veliko majhnih skic, s katerimi si pomagamo graditi
asociacije vse do ključne ideje. Šele kasneje, ko je ideja že vizualizirana na papirju, si lahko
pomagamo z računalnikom (Repovš, 1995, str. 104–105).

Oblikovalci, se morajo zavedati, da niso umetniki, ki bi jim bilo dovoljeno osebno
izpovedovanje skozi likovne strukture simbolov organizacij. Oblikovalci so komunikatorji, ki
morajo imeti talent, znanje in izkušnje, da lahko v likovne strukture simbolov vkodirajo
načrtovana sporočila organizacij (Repovš, 1995, str. 105).

2.6.2

Ključne lastnosti dobrih simbolov

Ne glede na to, ali je oblikovalec šele na začetku svoje kariere ali pa je že uveljavljen v svetu
kreiranja blagovnih znamk, se zaveda ključnih lastnosti simbolov (Thomas, 2003, str. 18). V
razvoj in konkurenčnost usmerjene organizacije zahtevajo od svojih simbolov učljivost,
prepoznavnost, razlikovalnost, berljivost in referenčnost. Te ključne lastnosti simbolov so
utemeljene v psihologiji spoznavanja in so del človekovih vidnih zaznavnih procesov
(Repovš, 1995, str. 105).
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Učljivost
Simbol je naučen, kadar ga lahko takoj prikličemo v spomin ter ga opišemo ali narišemo do
podrobnosti. Slabo učljivi so tisti simboli, ki smo jih videli že mnogokrat, vendar se jih ne
moremo dovolj dobro spomniti (do vseh podrobnosti). Učljivost simbolov merimo s številom
prezentacij, ki so potrebne, da lahko osebe dokaj natančno opišejo ali narišejo simbole
(Repovš, 1995, str. 105–106).

Prepoznavnost
Prepoznavnost je lastnost simbola, ki se meri s potrebnim časom (merjenim v delčkih
sekunde), da simbol prepoznamo v množici drugih simbolov ali vidnih dražljajev. Če je treba
le malo časa, da simbol prepoznamo, potem je prepoznavnost simbola dobra (Repovš, 1995,
str. 106).

Razlikovalnost
Dober simbol je sestavljen iz likovnih struktur, zaradi katerih se razlikuje od drugih simbolov.
Podobnost med dobrim simbolom in ostalimi simboli, ki se pojavljajo v komunikacijskem
prostoru, je majhna. Simbola z dobro razlikovalno lastnostjo ne moremo zlahka zamenjati s
kakšnim drugim simbolom, ker je dovolj značilen, unikaten (Repovš, 1995, str. 106; Thomas,
2003, str. 18).

Berljivost
Berljivost je ključna lastnost tipografskih grafičnih simbolov. Preizkuša se s časom, merjenim
v delčkih sekunde, ki je potreben za to, da iz prezentiranega simbola natančno razberemo zlog
ali besedo (Repovš, 1995, str. 106).
Referenčnost
Referenčnost je sposobnost simbola, da predstavlja stvari, dogodke, ideje brez izpisane
besede. Ikonični simbol, katerega sestavni del je podoba kače, je prej sposoben predstavljati
farmacevtsko podjetje kot pa pohištveno industrijo (Repovš, 1995, str. 106; Thomas, 2003,
str. 18).
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Thomas (2003, str. 18) poleg tega dodaja še barvo. Navaja, da je dobro najprej pogledati
kako logo deluje v črno-beli izvedbi, saj se logo velikokrat uporablja v okolju, ki ne omogoča
več barv, kot je na primer fotokopirni stroj ali faks.

2.6.3

Tržno usmerjeni simboli organizacij in blagovnih znamk

Cilj tehnološko usmerjenih organizacij je proizvajati čim več dobrih izdelkov s čim manjšimi
stroški. Izdelčna in proizvodna usmeritev podjetij, značilna za 18. in 19. stoletje, se še
dandanes izraža v simbolih podjetij. Pri takšnih podjetjih prevladujejo ikonični simboli, kot so
delčki izdelkov, strojev in naprav (Repovš, 1995, str. 107–108).

V simbolih proizvajalcev vin je vidna vinska trta ali grozd in list vinske trte. Proizvajalci
pohištva ali trgovci s pohištvom imajo v svojih simbolih obliče, žage ali letnice prerezanih
lesnih debel. V simbolu proizvajalca kruha in testenin bomo našli podobe žita ali mlina. Pri
tržno usmerjenem snovanju celostne grafične podobe se referenčnost simbola nanaša na
obljubo, ki jo daje organizacija, ali na korist, ki jo ima potrošnik od izdelkov, storitev ali idej
organizacije (Repovš, 1995, str. 107–108).
Charlotte Rivers pravi: »Oblikovanje logotipa ali logotipov je ena osnovnih nalog grafičnega
oblikovalca. Veliko jih začne prav z oblikovanjem lastnega logotipa« (Rivers, 2009, str. 9).
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

Ker je oblikovanje namenjeno ciljnemu uporabniku oz. hkrati potrošniku in naročniku, se
oblikovalec srečuje z dvema izzivoma. Predvideti mora odziv naročnika in končnega
potrošnika ter hkrati zadovoljiti estetskim in oblikovalskim standardom. Poiskati mora način
komunikacije z naročnikom in končnim potrošnikom ter priti do prave rešitve. Celostna
grafična podoba naj bi bila univerzalno razumljiva, hkrati pa mora abstraktne ideje pretvarjati
v prave oblike (Duh, 2010, str. 31).

3.1

Analiza podjetja

Gostinsko podjetje Foodie je mlado, šele leta 2013 nastalo gostinsko podjetje, ki so ga
zasnovali trije strastni ljubitelji hrane. Njihovo vodilo je ponuditi zdravo hrano iz svežih
sestavin, primerno za povprečen žep, kakršno bi si skuhal doma pravi ljubitelj dobre hrane.
Ker pa to ni vedno mogoče (na primer med potepom po mestu, med malico, na poslovnih
piknikih, na prireditvah, porokah …), so torej ponudili zdravo hrano iz mobilne kuhinje – iz
gostinskega tovornjaka (food truck).
Kaj oz. kdo je »foodie«, ki je naša primarna ciljna skupina? To ni le ljubitelj dobre hrane.
Pravi »foodie« se za hrano zanima, je aktiven, poskuša različne kuhinje in načine priprave,
okuša pijačo, se izobražuje in udeležuje različnih seminarjev in tečajev, zanima ga vpliv hrane
na zdravje ipd.
Zato so ti trije foodiji po pregledu ponudbe v prestolnici Slovenije prišli na idejo, da bi tudi
drugim somišljenikom ponudili zdravo domačo hrano, pripravljeno iz svežih sestavin,
kupljenih pri lokalnih kmetih (če je le mogoče, celo iz ekološke pridelave), hrano, zasnovano
tako, da jo lahko poješ tudi mimogrede na ulici.
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3.2

Želje naročnika

Želja naročnika je, da celostna grafična podoba (poleg že naštetih lastnosti ponudbe) še
posebej izraža domačnost in sproščenost.
Cilj diplomskega dela je zasnovati celostno grafično podobo z vsem omenjenim ter z
možnostjo apliciranja logotipa na različne aplikacije in uporabo v različnih okoljih (papir,
digitalni mediji, table, vozilo, embalaža …). To naj bi bila podoba, ki bi zdržala širjenje
podjetja morda tudi na klasičen gostinski lokal, saj bo gostinsko podjetje Foodie svojo
ponudbo najprej ponujalo na ulici iz »food truck« – gostinskega tovornjaka.
V fazi raziskovanja je zelo pomembno, da obdelamo čim več vidikov, saj se kasneje v procesu
izdelave celostne grafične podobe, ko naletimo na »slepo ulico«, lahko vrnemo po informacije
ali po inspiracijo prav v zapiske, skice …, ki smo jih pridobili v fazi raziskovanja.
Treba je pregledati klienta in njegove želje, konkurenco na trgu, saj nobeno podjetje ni
izoliran otok. Poleg tega pa je dobro ponovno pogledati strokovno literaturo o oblikovanju in
zbirke uspešnih logotipov, ki lahko privedejo do ideje, primerjave …

3.3

Analiza logotipov konkurenčnih gostinskih podjetij

Tabela 2:

Logotip

Logotipi konkurenčnih podjetij

Analiza
-

-

enostaven, igriv, moderen, berljiv
sveža barva, ki jasno poudarja
vegetarijansko ponudbo
semantično primeren, saj je iz logotipa
takoj razvidno, da gre za ponudbo na
osnovi rastlinskega izvora
aplikabilen na različne podlage

-

zabaven in igriv
všečen
berljiv

-
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Logotip

Analiza
-

enostaven, igriv, berljiv
iz logotipa je razvidno, da gre za
ponudbo klobas
tipografija je berljiva in preprosta
aplikabilen
rjava barva asociira na domačnost

-

enostaven, berljiv
nazoren; iz logotipa je razvidno, da gre za
različno ponudbo hrane in pijače
preprosta barvna koda
aplikabilen na različne podlage

-

igriv, moderen, berljiv
aplikabilen na različne podlage

-

iz logotipa ni razvidno, da gre za
ponudbo hrane
barvno kompliciran
problematičen na barvnih podlaga

-

-

berljiv, umirjen, nevtralen
črno-bela in siva kombinacija nakazuje
eleganco, prestiž, umirjenost

Vir: Organic Garden, 2016; Dobra Vila, 2011; Klobasarna, 2015; Odprta kuhna, 2016; Pivo & Burger Fest,
2014; Loving Hut, 2009; Zvezda, 2012.

Iz samih elementov logotipa je pri večini lahko sklepati, da gre za gostinsko ponudbo. Pri
všečnih konkurenčnih podjetjih je opaziti, da prevladujejo preprosti in hkrati zabavni logotipi,
ki želijo biti všečni in moderni, kar bo tudi vodilo pri snovanju logotipa foodie.
Analiza konkurence logično sledi analizi ciljne skupine in ostalim željam naročnika. Input
naročnika ni zelo obsežen, zato je bilo v tej fazi pregledanih kar nekaj logotipov podobnih
podjetij v spletnih zbirkah, ki so bili prav tako podlaga za navdih pri snovanju logotipa.
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Tabela 3:

Logotipi podobnih podjetij v spletnih zbirkah

Vir: 20 Restaurant Logo Designs That Stand Out From The Crowd, 2015; Kuhn, 2012; Kitchen Polly, 2013;
Newcastle Food & Wine Festival, 2009; Gregory's Steakhouse, 2016; Gel's kitchen, 2010; Oxlot 9, 2015.
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3.4

Faza zamisli

Faza zamisli vsebuje iskanje rešitev in asociacij na besedo »foodie« v povezavi s konceptom
ponudbe hrane na ulici s pomočjo miselnega vzorca. V slengu se beseda »foodie« uporablja
za opis osebe, ki ima goreče zanimanje za hrano in alkoholne pijače. »Foodie« ljubiteljsko
išče nove izkušnje v povezavi s hrano – ne le zaradi iskanja ugodja ali potešitve lakote.

Vir: lastna izdelava.

Slika 19: Miselni vzorec, ki je nastal v procesu izdelave logotipa

Ob pojmu »foodie« smo iskali asociacije in prišli do naslednjih povezav: hrana, strast, nove
izkušnje, zabava, sveže, zdravo, domače …, v povezavi s hrano na ulici pa: hrana na poti,
druženje/zabava, drugačna izkušnja, za vsak žep, hitro …
Preko miselnega vzorca smo prišli do ključnih točk, ki so služile kot vsebina ali oporne točke
pri snovanju logotipa podjetja in celostne grafične podobe. S pomočjo teh asociacij smo
najprej pričeli s skiciranjem idej in kasneje z digitalno upodobitvijo teh idej.
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Vir: Lastna izdelava.

Slika 20: Ideje v skico
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3.5

Faza oblikovanja

Vir: lastna izdelava.

Slika 21: Digitalna upodobitev skiciranih idej

Pri večini zamisli logotipa je šlo za kombinacijo tipografije in simbolov, zato je bila
uporabljena tipografija, ki izraža stabilnost, profesionalnost in hkrati deluje toplo in sveže. Po
izpeljavi digitalne upodobitve smo prišli do štirih konceptov, med katerimi smo skupaj z
naročnikom izbrali prvega (levo zgoraj), ki je najbolj združeval želje in vizijo naročnika in na
katerem smo kasneje gradili končni izgled logotipa.
Ob skici se je pojavila tudi potreba po izpisu, da gre za izkušnjo prehranjevanja oz. okušanja
hrane na ulici, ko nimamo časa za pripravo hrane doma ali za obisk pravega gostinskega
lokala. Podjetje Foodie nudi svežo, »domačo« hrano, ki zadovolji potrebo po »pravem«
obroku. Tako smo prišli na idejo, da bi s povsem preprosto izpisano pisavo dodali besedno
skovanko iz angleškega in slovenskega jezika »street izkušnja« in pa »pripravljeno kot
doma«. Tako smo razmišljali o ideji, da sami naredimo pisavo.
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Vir: lastna izdelava.

Slika 22: Vmesna faza logotipa Foodie

3.5.1

Izbira pisave

Primarna tipografija
Primarna tipografija, ki je osnova za logotip in za večje zapise besedila, je tipografija Myriad,
ki sta jo v zgodnjih devetdesetih oblikovala Robert Slimbach in Carol Twombly.
Pisava je neserifna, čista, berljiva, zelo fleksibilna, deluje toplo, je všečna in omogoča
kombinacijo s simboli.
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Vir: Know your type: Myriad, 2011.

Slika 23: Tipografija Myriad

Sekundarna tipografija
Sekundarna tipografija, uporabljena v logotipu, je ManuelaScript, ki sem jo izdelala sama in
jo uredila v grafičnem programu. Je preprosta, izpisana pisava, deluje igrivo in je všečna ter
da pečat unikatnosti. Uporabi se za zapis slogana.

Vir: lastna izdelava.

Slika 24: Digitalna upodobitev skiciranih idej

Uporaba drugih tipografij je dovoljena le v posebnih primerih (vabila, meniji, letaki …).
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Vir: lastna izdelava.

Slika 25: Tipografija ManuelaScript

3.5.2

Določitev osnovnih barv

Da bi vzbudili tek pri ciljni skupini, smo uporabili oranžno barvo, ki predstavlja družabnost,
mladost, komunikativnost, aktivnost, igrivost. Ta je tudi koncept Foodie izkušnje.
Oranžni barvi smo dodali še rjavo barvo, da poudarimo domačnost in ugodje ter varnost.

Vir: lastna izdelava.

Slika 26: Barvna shema
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Vir: lastna izdelava.

Slika 27: Končni logotip Foodie

Na koncu smo prišli do logotipa z ikoničnim simbolom v treh oz. štirih barvah. Sestavljen je
iz kroga, ki ponazarja krožnik in stabilnost. Posoda, ki sporoča, da je hrana kuhana na naraven
način, korenček, ki zamenja črko i v besedi »foodie«, nakazuje uporabo svežih sestavin in
hkrati daje pridih nagajivosti. Črte pod posodo, ki naj bi ustvarjale iluzijo gibanja, kar smo
želeli povezati z asociacijo ponudbe hrane iz tovornjaka, ki spreminja lokacijo, smo ukinili,
da je logo postal bolj čist. Barvi oranžna in rjava lepo zaključita asociacijo z domačnostjo in
hrano, podpis »okusno kot doma« pa to informacijo še poudari v pojavnosti logotipa v
zadostni velikosti. Na koncu pa smo dodali še trak nad krogom, da smo dobili obliko značke
odlike oz. kakovosti. Naročnik je bil z logotipom zadovoljen in ga je potrdil tako, da smo ga
lahko aplicirali na različne materiale.
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Konstrukcijska mreža in razmerja
Konstrukcijska mreža logotipa kot osnovnega elementa celostne grafične podobe gostinskega
podjetja Foodie kaže razmerje med širino in višino. Ima obliko pravokotnika v razmerju
9 : 12, ki ga sestavlja osnova logotipa v krogu v razmerju 9 : 9 in zgornja pasica v razmerju
5 : 3. Minimalni zaščitni prostor je prostor, označen z robom mreže. Vsi ti elementi
sestavljajo končno podobo logotipa, ki se je ne sme spreminjati.

Vir: lastna izdelava.

Slika 28: Konstrukcijska mreža logotipa Foodie (Lastna izdelava).
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Vir: lastna izdelava.

Slika 29: Razmerje logotipa Foodie

Pozitiv
Enobarvna izvedba se uporablja izključno tam, kjer ni mogoče uporabiti več barvnega tiska
oz. ni mogoč zadosten kontrast med logotipom in barvo ozadja. Uporabi se lahko črna, rjava
ali oranžna barva. Za enobarvno upodobitev smo odstranili belo podlago pod simbolom
(posoda in korenje).
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Vir: lastna izdelava.

Slika 30: Pozitiv logotipa Foodie

Vir: lastna izdelava.

Slika 31: Negativ logotipa Foodie

Barvne podlage
Pri uporabi ozadja z barvnim logotipom je potrebno poskrbeti za dovolj velik kontrast med
podlago in logotipom Foodie. Na temnih podlagah ali na podlagah, kjer kontrast ni dosežen,
je potrebna uporaba logotipa v eni barvi.
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Vir: lastna izdelava.

Slika 32: Pozitiv logotipa Foodie

Element za vzorec
Odločili smo se, da bomo pripravili tudi nežen vzorec, ki bi ga lahko uporabili po potrebi.
Vzeli smo posodo in korenček iz logotipa ter ju aplicirali v neskončen vzorec.

Vir: lastna izdelava.

Slika 33: Element za neskončni vzorec
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Vir: lastna izdelava.

Slika 34: Primer neskončnega vzorca

3.6

3.6.1

Uporaba logotipa

Uporaba logotipa na poslovnih tiskovinah

Po končanem oblikovanju logotipa in določitvi barvne sheme pripravimo osnutke ostalih
grafičnih elementov. To so predlogi za vizitko, dopisni list, ovojnico in ostale elemente, ki jih
potrebuje podjetje.
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Vir: lastna izdelava.

Slika 35: Logotip na poslovnih tiskovinah

3.6.2

Uporaba logotipa na kombiju, oblačilih zaposlenih in menuju ter vhodu
v gostinski lokal

Zelo pomemben stik s strankami se zgodi na samem »mestu prodaje« – tam, kjer so stranke
postrežene; v našem primeru je to vozilo z osebjem oz. kasneje morda gostinski lokal. Vozilo
smo opremili v skladu s celostno grafično podobo. Uporabili smo osnovne barve, uporabljene
v logotipu, ter barvo eko embalaže, ki bo uporabljena za vse servirne materiale (krožniki,
vrečke, kozarčki …). Ob tem pa smo mu dodali še napise z dnevnih menijev, ki predstavljajo
tipično hrano iz ponudbe Foodie. Oblačila smo opremili z logotipom Foodie – pri oblačilih
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osebja smo z belimi predpasniki želeli poudariti urejenost in čistočo, z oranžnimi pa
spodbuditi željo po hrani. Prav tako je bilo zgoraj našteto vodilo pri zasnovi menuja, ki si ga
gost lahko ogleda, še preden je postrežen.

Vir: lastna izdelava.

Slika 36: Primer vizualne opreme vozila Foodie
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Vir: lastna izdelava.

Slika 37: Primer oblačil osebja

Vir: lastna izdelava.

Slika 38: Primer menuja
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Vir: lastna izdelava.

Slika 39: Logotip na vhodu v gostinski lokal

3.6.3

Uporaba logotipa na servirnih materialih

Izjemoma se logotip spremeni na servirnih materialih (lončku, posodicah, vrečkah, papirju
itd.), ki bi se vsaj na začetku nabavili v manjših količinah in jih je potrebno opremiti z
nalepkami. V tem primeru logotipu odvzamemo zgornjo pasico tako, da ostane le okrogli del,
ki zmanjša stroške izdelave nalepk, saj okrogle nalepke, pripravljene za tisk, že obstajajo.
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Vir: lastna izdelava.

Slika 36: Logotip na različnih servirnih materialih

3.6.4

Spletna stran

Tudi spletna stran je obraz podjetja. Spletna stran podjetja Foodie se osvežuje najmanj enkrat
na teden s tedensko ponudbo hrane po dnevih, z objavljenimi recepti za vso ponudbo in
drugimi koristnimi informacijami ter osnovnimi informacijami o podjetju, galerijo … Tako
smo pogledali še, kako bi lahko izgledala internet stran www.foodie.si.

Vir: lastna izdelava.

Slika 37: Primer vstopne internetne strani podjetja Foodie
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4

ZAKLJUČEK

V prvem delu diplomskega dela smo raziskali in predstavili pomen celostne grafične podobe,
ki mora izražati identiteto, poslanstvo in cilje podjetja, saj je najmočnejše orožje pri
vzpostavljanju komunikacije s ciljno publiko. Pregledali smo postopek snovanja grafične
podobe ter se osredotočili na logotip kot najbolj viden in najpogosteje zaznan element
celostne grafične podobe.
Namen tega diplomskega dela je bil izdelava celostne grafične podobe, ki bi čim bolje
predstavljala identiteto, poslanstvo in cilje novega gostinskega podjetja Foodie, kar smo
predstavili v eksperimentalnem delu. Ker je bilo podjetje ob našem srečanju še v povojih, smo
se osredotočili na predstavitev njihove ponudbe ter vizije podjetja in seveda želje naročnika.
Sledila je analiza konkurenčnih podjetij, saj je bila želja naročnika med drugim tudi, da
izdelamo logotip, ki bo drugačen od obstoječih gostinskih lokalov s prehrano. Sledila je faza
zamisli z iskanjem rešitev in asociacij na besedo foodie v povezavi s konceptom ponudbe
hrane na ulici, in sicer s pomočjo miselnega vzorca in asociacij, iz katerih je sledilo skiciranje
idej in digitalna upodobitev s pomočjo grafičnega programa Adobe Illustrator. Ko je bil
logotip podjetja Foodie skonstruiran, smo ga postavili v mrežo, elemente v logotipu postavili
v logična razmerja, določili tipografijo in barve ter uporabili za snovanje poslovnih tiskovin,
vozila, oblek, servirnih materialov in internetnih strani.
Ob končnem izdelku smo se zavedali, da je snovanje celostne grafične podobe zelo
kompleksen in odgovoren projekt, ki terja poznavanje teorije, veliko časa in tehtanja o
pravilnosti odločitev skozi celoten proces graditve in nadgrajevanja že snovanega.
Oblikovalec se mora projektu popolnoma predati in se z njim poistovetiti, saj lahko le tako
opravi delo z lastnim zadovoljstvom in zadovoljstvom stranke oz naročnika.

Zadovoljna sem, da sem bila skozi pisanje diplomskega dela del te zgodbe.
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