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Povzetek
V diplomskem delu bo podrobneje predstavljena celostna grafična podoba podjetja.
Pojasnjeni bodo tudi razlogi, zakaj je podjetjem grafična podoba potrebna za predstavitev
samega podjetja na vizualni način ter kako je s časom postala neločljiv del poslovne strategije
podjetja. Ustvarjanje in oblikovanje stabilne, dobro znane in zlahka prepoznavne celostne
grafične podobe je ogromnega pomena za vsako podjetje. V nadaljevanju bodo opisani
pomembnejši elementi ter zajete tudi smernice, ki jih je treba upoštevati pri izdelavi celostne
grafične podobe, z doslednostjo na prvem mestu. Predstavljeno bo tudi, kako se izogniti
negativnemu učinku in slabi celostni grafični podobi.
V prvem praktičnem delu bom predstavil lastni primer izdelane celostne grafične podobe, ki
zajema izdelavo znaka, spletne strani, ovojnico ter vizitko. Podrobneje bodo opisani
uporabljani postopki ter programska oprema. Podan bo tudi primer vseh izdelkov v slikovni
obliki.
V drugem praktičnem delu bo narejena analiza lastno oblikovanega logotipa in
implementacija posameznih smernic, ki so bile podane v tretjem poglavju. Drugi del bo zajel
analizo uporabljenega simbola, barve in tipografije. Narejena bo primerjava različnih
velikosti logotipa.

KLJUČNE BESEDE: celostna grafična podoba,

CGP, znak, logotip, spletna stran,

ovojnica, vizitka, doslednost, HTML, CSS, JavaScript, Photoshop, Illustrator.
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Abstract
This thesis presents in detail the corporate identity design of a company and the reasons why
it is necessary for the companies to present themself in a visual way and how corporate
identity is becoming inseparable from the company’s business strategy. Creating and
designing a stable well-known and easily identifiable corporate image is from enormous
importance for any business. Then the important elements of corporate identity design will
be described and also the guidelines that need to be considered while designing corporate
identity, consistency in the first place, will be included. It will be presented how to avoid the
negative effects and poor corporate image.
In the first practical part I will present my own designed corporate image, which includes the
production of a logo, website, business card and envelope. The used procedures and software
will be described in more details.
The second practical part consists of an analysis of my own designed logotype and
implementation of the guidelines, which were given in the third chapter. I will analyze the
used symbol, colors and typography and try to determine whether the theoretical guidelines
really apply and are taken into consideration in practice. Comparison of different logo sizes
wil be presented too.

KEYWORDS: corporate graphic design, corporate identity design, corporate identity
system, CIS, logo, logotype, website, envelope, business card, consistency, HTML, CSS,
JavaScript, Photoshop, Illustrator.
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1. Uvod
Kaj je tisto, kar ljudje najprej opazijo, ko na spletu poiščejo neko podjetje? Kaj je tisto, na kar
se ljudje najprej spomnijo, ko nekdo omeni določeno trgovino, ustanovo ali znamko? Odgovor
je skrit v znanem angleškem izreku:
"Slika pove več kot tisoč besed! [1]
Večji odstotek informacij ljudje sprejemamo preko svojih oči. Sliko si zapomnimo ter nato
pridobivamo podatke iz tega, kar smo videli. Lahko delamo tudi asociacije oziroma povezave
med znaki, simboli ali celotnimi slikami in njihovim pomenom. Na primer, ko nekdo omeni
znano podjetje, ki izdeluje avtomobile znamke Audi, se ljudje takoj spomnimo na štiri obroče,
iz katerih je sestavljen znak podjetja. Drugi primer so lahko prodajalne Mercator, ki nas
spominjajo na rdečo črko "M" ter na najboljšega soseda, saj je to slogan njihovega podjetja,
itd.
Takšno prepoznavnost lahko podjetja dosežejo s celostno grafično podobo. Celostna grafična
podoba je predstavitev podjetja na vizualni način, preko katere so podjetja prepoznavna
strankam. Osrednji elementi celostne grafične podobe so barve, pisave in znak, ki so prisotni
tudi na skoraj vseh ostalih elementih, kot so: spletna stran, vizitka, ovojnica, letaki, katalogi,
brošure, promocijski material itd. [2].
“Good design is good business” [3] ali “Dober dizajn pomeni dobro poslovanje” je leta 1973
na predavanju na Univerzi v Pensilvaniji izjavil g. Thomas John Watson Jr, predsednik in
izvršni direktor IBM-a. Celostna grafična podoba je zelo pomembna saj omogoča podjetjem,
da bodo njihovi izdelki ali storitve prepoznavni strankam. Ker postaja konkurenca na trgu
vedno večja, veliko število podjetij dandanes uporablja celostne grafične podobe kot orodje
za predstavitev podjetja ter komunikacijo s svetom. Sisteme za celostno grafično podobo
predstavljajo sisteme za identifikacijo samega podjetja ter izražajo tudi osnovne koncepte
podjetja. [4]
Kot sem že omenil, ima celostna grafična podoba pozitivni učinek v poslovanju podjetja
vendar ima, če je slabo narejena, lahko tudi negativni učinek. Kakor znak tako morajo tudi vsi
ostali elementi biti konsistenčno oblikovani, kar pomeni uporabo istih barv, iste tipografije,
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iste oblike. Oblikovanje celostne grafične podobe in obenem tudi izbira elementov sta zelo
odvisna od dejavnosti podjetja. Zato morajo biti oblikovalci in tudi podjetja zelo previdni.
Diplomsko delo se posveča celostni grafični podobi in znakom. Sestavljeno je iz treh delov.
Prvi del je sestavljen iz treh poglavij (I, II, III); najprej bo predstavljena potreba po celostni
grafični podobi, še posebej po znakih, nato bo predstavljen teoretični vidik celostne grafične
podobe ter podrobneje opisani posamezni elementi (I, II); podane bodo smernice, ki jih je
treba upoštevati pri oblikovanju znakov. Poudarjeno bo upoštevanje doslednosti, saj so
barve, oblika znaka in pisava so zelo odvisne od dejavnosti podjetja (III). Drugi del
predstavlja lastni primer izdelane celostne grafične podobe - izdelava znaka, spletne strani,
ovojnice, vizitke in dopisnega lista (IV). Podrobneje bodo opisani uporabljani postopki in
programska oprema. Podan bo tudi primer vseh izdelkov v slikovni obliki. V tretjem delu bo
narejena analiza lastno oblikovanega znaka in implementacija posameznih smernic, ki so bile
podane v tretjem poglavju. (V). Narejena bo analiza uporabljenega simbola, barve in
tipografije.
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2. Teoretični vidik celostne graficne podobe
Celostna grafična podoba, v nadaljevanju CGP podjetja, imenovana tudi korporativna
identiteta podjetja, je pogosto definirana kot nabor vizualnih elementov, ki se uporabljajo za
promoviranje podjetja. Prvotno je CGP bila sinonim za organizacijsko nomenklaturo, znak in
vizualne elemente, s časom je pa postala neločljivo povezana s poslovno strategijo podjetja.
Nekateri marketinški strokovnjaki štejejo korporativno identiteto kot temelj in jedro
organizacije, ki ga sestavljajo njegova zgodovina, principi, filozofija, tehnologije, etične ter
kulturne vrednote in strategija. CGP prav tako pomaga določiti položaj organizacije glede na
trge in konkurenco. Danes podjetja poslujejo v zelo konkurenčnem poslovnem svetu, zato je
potreba po dosledni prepoznavnosti velika. Jasno opredeljena in pozitivna celostna podoba
je ključnega pomena za uspeh in rast podjetja, obenem tudi za izstopanje podjetja med
njegovimi konkurenti tako na nacionalni kakor tudi na mednarodni ravni. Pripomore
privabiti stranke in tudi poslovne ali industrijske partnerje. CGP kot eno izmed najbolj
dragocenih sredstev podjetja ima tudi dodaten pozitivni učinek, in to je, da umešča podjetja
med njegove komercialne in industrijske partnerje v sodobnem svetu. Zato jo je treba skrbno
razvijati in upravljati. Močna in dosledna celostna grafična podoba lahko zagotavlja tudi
zaupanje in varnost strankam oziroma partnerjem. Ustvarjanje in oblikovanje stabilne, dobro
znane in zlahka prepoznavne celostne grafične podobe je ogromnega pomena za vsako
podjetje. Poleg tega ima lahko tudi pozitiven psihološki učinek in poveča motivacijo med
zaposlenimi [5] [6] [7].

Slika 1: Primer izdelke podjetja Mc'Donalds, prisotnost znaka povsod [25]
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Osrednji elementi celostne grafične podobe so barve, pisave in znak, ki so prisotni tudi na
skoraj vseh ostalih elementih, kot so: spletna stran, vizitka, ovojnica, letaki, katalogi, brošure,
promocijski materijal itd. [2]

2.1. Znak
Znak je osrednji in tudi najpomembnejši element celostne grafične podobe, saj vizualno
predstavlja celotno podjete. Prisoten je tudi na ostalih elementih. Obstaja v različnih oblikah,
in sicer je lahko slikovni, besedni ali kombinacija obeh. Predstavlja grafični znak ali simbol,
ki ga posamezniki, organizacije, komercijalna podjetja itd. pogosto uporabljajo za
predstavitev pred širšo javnost. Znak predstavlja podpis podjetja, nov koncept, način
življenja itd. Predstavlja most med javnostjo in podjetjem oziroma družbo. Ustvariti znak ni
samo nek posamezen dogodek, ampak predstavlja ustvarjanje harmonične mešanice
določenih in specificiranih analiz, geometrijskih oblik, barv in različnih simbolov. Je
mešanica, ki ima cilj "ujeti" uporabnika in postati del njegovega uma [20]. Obdobje
oblikovanja sedajnih logotipov se je začelo leta 1870, s pojavom prvega abstraktnega
logotipa, rdečega trikotnika Bass, ki je prikazan na spodnji sliki:

Slika 2: Prvi abstraktni logotip, trikotnik Bass [5]
Gospod Mouton de Gruyter je v svoji knjigi "Semiotika medijev"[19] razdelil znake v tri
skupine, in sicer:
a) Ideogrami ali zgolj grafični znaki: imajo abstraktno obliko in so sestavljeni samo iz znaka,
ikone, emblema ali predmeta, kot je primer Applovo odgriznjeno jabolko. Ideogrami so
sugestivna grafična predstavitev, nekaj, kar je lahko zabeležiti, obdelati, pojasniti in
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razumeti. Lahko so grafčne predstavitve živali, sadja, predmeti, simboli, ki nakazujejo na
različne dejavnosti. Po eni strani imajo ideogrami estetski videz in so enostavni za
uporabo. Po drugi strani pa lahko znak, ki je sestavljen samo iz simbola in ne vsebuje
besedila, s časom postane neprepoznaven brez imena [8]. Na spodnji sliki je prikazan
znak podjetja Apple, ki je sestavljen samo iz simbola.

Slika 3: Primer zgolj grafičnega znaka: podjetje Apple [1]
b) Logotip ali alfanumerični znaki: Lahko so sestavljeni iz imena podjetij, ki ga predstavljajo
kot je primer Googlovega logotipa. Znak, ki je alfanumeričen oziroma vsebuje zgolj
besede ali številke se imenuje logotip. Rečemo mu tudi besedni znak. Beseda logotop ima
grško poreklo in izhaja iz "λόγος (logos)", ki pomeni beseda in "τύπος (typos)", ki pomeni
odtis. Številni izumi in tehnike so prispevali k razvoju sodobnih logotipov, kot so: tiskalni
valjček (2300 let pr. n. št.), kovanci (600 let pr. n. št.), grbi, vodni žigi, razvoj tiskalnih
tehnologij itd. Na spodnji sliki je prikazan logotip podjetja Google, ki je sestavljen iz imena
podjetja.

Slika 4: Primer logotipa, ki je sestavljen iz imena podjetja: podjetje Google [2]
c) Lahko so mešani: Znak kombinacija iz simbola in alfanumeričnih znakov. Od leta 2014
naprej veliko število podjetij uporablja znaka, besedo ali kombinacijo obeh. Po eni strani
logotip, ki je kombinacija znaka in besede, po navadi ime podjetja, omogoča izpostaviti
ime nad grafiko. Po drugi strani pa lahko povzroči težave pri prevajanju v druge jezike ali
celo v druge pisave. Zato je zelo pomembno obdržati doslednost in stil pisanja. Več o tem
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v naslednjih poglavjih. Na spodnji sliki je prikazan primer mešanega znaka podjetja
Microsoft.

Slika 5: Primer znaka abstraktne oblike: podjetje Microsoft [3]
Znak mora s svojimi značilnostimi zagotoviti močno identiteto podjetja. Zelo pomembno za
znak je, da je čitljiv, koherenten oziroma skladen, jasen in lažje razumljiv. Prav tako mora biti
prilagodljiv - oblikovan tako v vodoravni kot v navpični obliki ter v kateri koli velikosti in
ponovljiv – enostavno barvno in črno-belo kopiranje. Ključni lastnosti, ki prispevajo k
oblikovanju dobrega znaka, so:


nepozabnost: uporabniki, ga nikoli ne pozabijo;



brezčasnost: ne zastari s časom;



enostavnost: lažje razumljiv.

Moč znaka je jamstvo za kakovost in vrednost izdelkov. Funkcije znaka so tiste, ki zagotavljajo
grafične in vizualne učinke ter omogočajo komunikacijo z javnostjo s prevajanjem sporočil.
Med njegove funkcije se uvrščajo:


kontaktna funkcija: zagotavlja in vzdržuje stike z javnostjo;



pojasnitvena funkcija: določa identiteto in osebnost organizacije, blagovne znamke ali
podjetja;



denotativna funkcija: ponuja informacije o izdelku, storitvi, dogodku itd;



funkcija identifikacije: označuje oziroma kaže na ciljne javnosti;



funkcija označevanja: dodaja čustva;



prevajalna funkcija: pojasnuje cilj sporočila;



funkcija estetike: navdihuje užitek in občutljivost itd. [20].

Oblikovanje znaka je ustvarjalno delo, ki omogoča pogled na podjetje preko simbolov ter
pošilja vizualno in grafično sporočilo. Velikost, barve, oblika, tipografija so nekateri izmed
pomembnejših dejavnikov na področju poslovnega oblikovanja.
15

2.2. Spletna stran
Spletne strani so tako kot znakov zelo pomemben element celostne grafične podobe.
Predstavljajo podjetja, zajemajo celotno ponudbo produktov ali storitev, so vmesniki
oziroma kontakt med podjetjem in uporabnikom. Določene spletne strani omogočajo tudi
naročitev produktov ali storitev preko spleta, določene pa omogočajo še spletno plačilo.
Zaradi tega je zelo pomembno, da imajo podjetja spletno stran, saj digitalna transformacija
to nalaga že sama po sebi. Na spodnji sliki je prikazan primer spletne strani Agencije
Republike Slovenije za okolje .

Slika 6: Primer spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje [14]
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Spletna stran je dokument, ki je primeren za svetovni splet. Spletna stran je tisto, kar je
prikazano oziroma kar vidimo, vendar se izraz nanaša tudi na računalniške datoteke, ki je po
navadi napisane v HTML1 ali v drugem primerljivem označevalnem jeziku, Običajno so
spletne strani napisane v več jezikih, odvisno od njihove kompleksnosti [10].
Poleg HTML-jezika, s katerim se postavi struktura spletne strani, se običajno uporablja tudi
jezik CSS2, in sicer za določanje stila: videz, barvna shema, pisava, postavitev elementov,
robovi itd. Navodila v CSS-jeziku so lahko bodisi vgrajena v HTML datoteko ali so pa lahko
napisana v ločeni datoteki, ki je dostopna preko sklica znotraj HTML-datoteke [11].
JavaScript je tudi eden od možnih jezikov, ki se uporablja pri ustvarjanje spletne strani.
Omogoča interakcijo, obnašanje spletne strani kot odjemalca, animacije, pošiljanje podatkov
z uporabo spletnih obrazcev, posredovanje informacij o uporabnikovih bralnih navadah z
namenom personalizacije itd. [12].
Obstajajo tudi drugi jeziki, ki se uporabljajo za oblikovanje spletne strani med katerimi so
PHP3, Ajax4, Java, Python, Ruby itd.
Za prikaz spletnih strani se uporabljajo spletni brskalniki bodisi na računalnikih ali na
mobilih napravah. Spletni brskalnik predstavlja programska oprema za pridobivanje in
predstavitev informacijskih virov na svetovnem spletu. Prikazujejo spletno stran tako, da
koordinirajo njene različne elemente, kot so skripte, stilske datoteke, slike in druge vsebine.
V omrežju, brskalniki oddajajo zahteve ter sprejmajo odgovore preko protokola HTTP5 in
lahko naložijo spletno stran iz oddaljenega spletnega strežnika, seveda, če imajo za to
dovoljen dostop [10][13].

angl. Hyper Text Markup Language
angl. Cascading Style Sheets
3 angl. Hypertext Preprocessor
4 angl. Asynchronous JavaScript and XML
5 angl. Hypertext Transfer Protocol
1
2

17

2.3. Ovojnica
Podjetja komunicirajo s strankami oziroma z ostalimi podjetji na vsakodnevni ravni in pri
tem uporabljajo tudi navadno pošto. Prav zaradi tega je videz ovojnice zelo pomemben, saj
so majhni detalji tisti, ki imajo največji vpliv. Ovojnica predstavlja element celostne grafične
podobe, ki mora biti prav tako kot znak in spletna stran dosledno oblikovana. Pri izdelavi
ovojnice je potrebno upoštevati določena navodila. Najprej je potrebno določiti velikost
ovojnice. Obstajajo mednarodno določeni standardni formati, določa jih strandard, ki se
imenuje ISO 269, velikosti pa so določene s standardom ISO 216. Formati in velikosti ovojnic
so prikazani na spodnji sliki [14] [15].
Format

Dimenzije [mm]

Dimenzije [inch]

DL
C7
C7/C6
C6
C6/C5
C5
C4
C3
B6
B5
B4
E4

110 x 220
81 x 114
81 x 162
114 x 162
114 x 229
162 x 229
229 x 324
324 x 458
125 x 176
176 x 250
250 x 353
280 x 440

4.33 x 8.66
3.2 x 4.5
3.19 x 6.4
4.5 x 6.4
4.5 x 9
6.4 x 9
9.0 x 12.8
12.8 x 18
4.9 x 6.9
6.9 x 9.8
9.8 x 13.9
11 x 15.75

Tabela 1: Mednarodno določeni standardni formati in velikosti ovojnice [8]
Na spodnji sliki je prikazan primer ovojnice z oknom in razporeditev elementov (znak
podjetja ter podatki prejemnika in pošiljatelja).

Slika 7: Primer ovojnice z oknom in razporeditev elementov
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Vsaka ovojnica vsebuje tudi znak, ki predstavlja večji del oblike. Po želji lahko dodamo še črte
za naslov prejemnika ter podatke pošiljatelja. Namesto črte lahko uporabljamo tudi okno.
Ovojnica z oknom predstavlja navadna ovojnica s plastičnim ali prozornim oknom. Okna
omogočajo, da so podatki prejemnika na notranjem dokumentu, ki je v ovojnici, vidni tudi od
zunaj. Naslednji korak je tisk. Pri tisku se po navadi pojavi dosti težav: z velikostjo, formatom
ali barvami. Zato je zelo pomembno upoštevati standardne velikosti ovojnic, uporabljati
programsko opremo in tiskalnik, ki omogoča tisk ovojnic, na koncu pa pravilno izbrati barvno
shemo. Barvna shema CMYK (angl. Cyan, Magenta, Yellow, Black) je sestavljena iz štirih barv
(turkizna, vijolčna, rumena in črna), pri čemer z odštevanjem teh barv dobimo še ostale
barve. Shema je namenjena tisku in omogoča pravilno tiskanje barv. Oblikovanje ovojnice, na
kateri se nahaja znak podjetja, predstavlja tudi izgradnjo identitete blagovne znamke, ki
omogoča svojim strankam, da takoj prepoznajo podjetje in da ga razlikujejo od drugih.
Spodnji dve sliki prikazujeta primer ovojnice podjetja Coca Cola iz leta 1908 ter primer
ovojnice podjetja NLB, ki se uporablja danes.
a)

b)

Slika 8: Primer ovojnice podjetja: a) Coca Cola iz leta 1908 [24]
b) primer ovojnice podjetja NLB iz leta 2017

2.4. Vizitka
Vizitke so kartice, ki vsebujejo poslovne informacije o podjetju ali posamezniku. Lahko
vključujejo ime posameznika, ime podjetja, logotip podjetja ter kontaktne informacije, kot so
naslov, telefonska številka, številka faksa, elektronska pošta in spletne strani. Pred prihodom
elektronskih komunikacij so vizitke vsebovale tudi podatke o telefaksu, sedaj pa lahko
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vsebujejo naslove socialnih medijev, kot so Facebook. LinkedIn, Twitter itd. Običajno veliko
je bilo veliko vizitk narejenih s črneim besedilom na beli podlagi (angl. Stock). Danes
profesionalne vizitke vsebujejo tudi vizualno obliko. Natisnjene so na neki obliki papirnate
podlage, medtem ko se način tiskanja, vizualni učinek, stroški in ostali podrobnosti
spreminjajo glede na kulturne in organizacijske norme ter osebne preference. Standardne
dimenzije vizitke ni. Povezanost dimenzije z drugimi karticami, na primer z bančnimi,
omogoča lažje shranjevanje. V spodnji tabeli so dimenzije vizitk v milimetrih in inchih, kot se
uporabljajo po določenih standardih in države v kateri se uporabljajo.

Država / Standard

Dimenzije
[mm]

Dimenzije
[inch]

ISO 216, A8

74 × 52

ISO 216, C8

81 × 57

Irska, Italija, Velika Britanija, Francija, Nemčija,
Avstrija, Nizozemska, Španija, Švica, Belgija,
Slovenija, Portugalska, Turčija

85 × 55

3.346 ×
2.165

ISO/IEC 7810 ID-1, bančna kartica, Avstralija

85.60 x 53.98

3.370 ×
2.125

Avstralija, Danska, Nova Zelandija, Norveška,
Tajvan, Švedska, Vietnam, Indija, Kolumbija

90 x 55

3.54 × 2.165

Japan

91 x 55

Hong Kong, Kitajska, Singapur, Malezija

90 × 54

3.582 ×
2.165
3.543 ×
2.125

Kanada, Združene države Amerike

88.9 × 50.8

3.5 × 2

Iran

85 × 48

3.346 ×
1.889

Šrilanka, Argentina, Indija, Brazilija, Bosna in
Hercegovina, Kostarika, Češka, Hrvaška, Estonija,
Finska, Madžarska, Izrael, Kazahstan, Litva,
Poljska, Romunija, Rusija, Srbija, Črna gora,
Slovaška, Ukrajina, Uzbekistan, Bolgarija , Latvija,
Mehika, Južna Koreja in Južna Afrika

90 × 50

3.543 ×
1.968

ISO 216, B8

88 × 62

3.465 ×
2.441

2.913 ×
2.047
3.189 ×
2.244

Tabela 2: Dimenzije vizitk in države, v kateri se uporabljajo [9]
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Teža vizitke se pogosto lahko spreminja, odvisno tudi od lokacije. Če je logotip vizitke ene
barve in tipografija druge barve, se postopek tiskanja šteje kot dvobarvni. Za tiskanje vizitk,
ki uporabljajo veliko barv, se uporablja CMYK štiribarvno tiskanje. Obstajajo pa tudi drugi
načini tiskanja [40]. Na spodnjih dveh slikah sta prikazana primera vizitk iz leta 1895 in leta
2008.

Slika 9: Primer vizitke iz leta 1895 [10]

Slika 10: Primer vizitke (sprednji in zadnji del) iz leta 2008 [11]
Zelo pomembno pri izdelavi vizitke je upoštevanje smernice, da je vizitka čim bolj enostavna.
Primarno bravo uporabimo za ime podjetja, sekundarno pa za ostale podatke. Uporabimo
lahko še eno dodatno barvo, če hočemo, da določeno besedilo izstopa, primer je lahko slogan
podjetja. Uporaba primarne in sekundarne barve preprosto zadošča. V nasprotnem primeru
lahko vizitka postane nepregledna. Naslednje je uporaba logotipa, kar je zelo pomembno.
Kdaj vizitke delimo? Ko se hočemo formalno predstaviti oziroma, ko hočemo pustiti vizualni
vtis. Kako ga je doseči lažje kot z uporabo lastnega predstavitvenega znaka? Logotip podjetja
mora biti nujen element na vizitki.
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Slika 11 prikazuje primer vizitke, ki je zelo dobro oblikovana, novejša in obenem tudi
preprostejša in estetska. Tisk je obojestranski. Na zadnji strani je samo logotip podjetja ter
spletni naslov, pri čemer sta uporabljeni samo dve barvi: bela za logotip in spletni naslov ter
odtenek modre barve za ozadje. Na sprednji strani sta prav tako logotip ter ime podjetja, in
zraven so še osnovni podatki: naslov, telefonska številka itd. Tukaj je oblikovalec uporabljal
belo, modro in črno barvo, vendar je uporabil belo barvo za nevtralno ozadje, modro barvo
za povdarjanje logotipa ter črno za vse ostale podatke.

Slika 11: Novejša vizitka zelo dobre oblike [12]

2.5. Drugi elementi celostne grafične podobe
Celostna grafična podoba poleg znaka, pisave, barve, spletne strani, vizitke in ovojnice lahko
vsebuje tudi reklamne oglase, letake, kataloge, brošure, reklamne panoje, razne promocijske
materijale itd. Vsak od teh izdelkov vpliva pozitivno in podjetjem lahko prinaša dodatni
zaslužek.
Obstaja ogromno število takšnih reklamnih izdelkov. Primer takšnih izdelkov:


različna držala za slamice ali zoborebce;



prtički z znakom podjetja;



posodice za sol in poper z znakom;



merice in žlice za sladoled;



odpirač za steklenice v obliki, ki ustreza znakom podjetja;



vžigalniki, kemični svinčniki, obeski;
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zvezki z znakom;



koledarji ,USB-ključi;



majice, kape, jopice, brisače;



torbice, dežniki, peresnice;



steklenice, skodelice, darilne vrečke;



osvežilci za avto, božični okraski itd.

Izdelki so lahko narejeni v primarni in sekundarni barvi podjetja, v obliki simobla, ki ga znak
predstavlja, kot na primer steklenice Coca Cola itd. Na spodnji sliki je prikazan primer, kaj
vse lahko zajema celostna grafična podoba podjetja Coca Cola in sicer od plastenk z napitkom
pa do tovornjakov s katerimi se izvaja dostava.

Slika 12: Primer celostne grafične podobe podjetja Coca Cola [4]

23

3. Smernice pri oblikovanju znakov
Zakaj je podjetjem treba imeti znake? Od znakov se pričakuje, da bodo zagotovili
prepoznavnost organizacij oziroma podjetij in njihovih izdelkov in sicer hitreje, kot samo
besedilo. Znak kot blagovna znamka ima zelo veliko vrednost v podjetju. Javnost znakov vidi
kot jamstvo za kakovost izdelkov podjetja. Kot sem že omenil, imajo znaki ogromen pomen
za vsakeo podjetje. Zato je v skladu s tem zelo pomembno na prvem mestu imeti dober dizajn
znaka. Vprašajmo se, kaj je potrebno za oblikovanje znaka.
Izbor znaka, njegova oblika, izbira barve, izbira tipografije itd. - vse to nekakor vpliva na
predstavitev podjetja. Pri oblikovanju znaka mora oblikovalec biti zelo pozoren in previden,
saj lahko mahjna napaka ali napačen izbor elementov povzroči negativni odziv pri
uporabnikih. Treba je upoštevati velik nabor dejavnikov, in sicer od dejavnosti podjetja,
njegove zgodovine, palete izdelkov ali storitev pa do njegovega slogana. V tem poglavju bo
podan del smernic, , ki jim je treba slediti pri oblikovanju znakov.

3.1.

Izbor simbola glede na dejavnost podjetja

Prvi korak je, ugotoviti kako se podjetje želi predstaviti. Zgodnje blagovne znamke so močno
prisegale na podobe morja in kmetijstva – sidra, ladje, trizobi, morske deklice, pšenica, listi,
hlevi, domače živali itd. Simboli iz kmetijstva so pomenili čistost, heraldični simboli pa status.
To je veljalo za večino izdelkov, ne glede na to, ali je šlo za maslo, pivo, vozila ali pločevinke
barv. Tisti osnovni nabor simbolov se uporablja tudi dandanes. Število možnih simbolov je
neomejeno. Vendar pa ima veliko simbolov in barv v različnih kulturah različen pomen. Na
primer, čeprav se krog šteje za "univerzalni simbol", lahko predstavlja veliko različnih stvari
v različnih kulturah. Ameriškim Indijancem krog lahko predstavlja vesolje, astrologom sonce,
budistom in hindujcem krog obstoja, zen budistom razsvetljenje, Kitajcem nebesa,
kristjanom cerkev itd. Takšnemu vgrajenemu pomenu je potrebno slediti in ga upoštevati, če
hočemo zagotoviti, da znak ne bo v nasprotju s tem ali da ne bo ogrozil predvidenega pomena
organizacije [17].
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Geometrijska oblika je telo pomemben element v strategiji celostne grafične podobe. Obstaja
veliko število klasičnih geometrijskih oblik. Vse te oblike poskušajo izpolnjevati osnovne
funkcije znakov. Za oblikovanje znakov se običajno uporabljajo grafični elementti, kot so
simboli, znaki, piktogrami itd. Izbira pravega grafičnega elementa predstavlja ustvarjalno
delo oblikovalca. V določenih primerih se lahko pojavijo tudi težave. Vsaka posamezna
geometrična oblika ima določen pomen. Spodnja tabela prikazuje nekaj osnovnih
geometrijskih oblik in pojem, na katerega lahko nakazuje oziroma njihov sugestivni pomen
[20].

Geometrijska oblika
krog
kvadrat
pravokotnik

Sugestivni pomen
popolnost, ravnovesje
stabilnost, moč
trajanje, napredek

elipsa

nadaljevanje, iskanje

trikotnik

harmonija, pozivanje

spirala

napredovanje, sproščenost

krogla

popolnost, dokončnost

piramida

kocka

integracija, konvergenca

stabilnost, celovistost

Tabela 3: Geometrijske oblike in njihov sugestivni pomen [20]
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Ko je splošna slika oziroma oblika izbrana, lahko izbiramo tudi med njenim naborom možnih
različic, ki je prav tako neskončen. Kot je prikazano na spodnji sliki, je kvadrat lahko:


ravno postavljen ali zasukan v eni točki;



samo oris ali pa celotno izpoljnen z barvo;



sestavljen iz debelejše ali tanjše linije;



obrezan na vogalih do različnih stopenj;



seka drugo sliko;



ima stranice, ki so rahlo zvite;



morda ima tudi druge elemente, vstavljene na vogalih itd [17].

Slika 13: Različne oblike kvadrata
Povsod nas obkroža širok nabor različnih znakov, ki imajo različen pomen. Domena znakov
je zelo široka tako v gospodarksem kot tudi v družbenem in političnem območju. Sem sodijo
naslednje domene:


zakoni in pravo: odvetništvo, zavarovanje, pravosodje, razna združenja, ustanove,
politične stranke itd.;



izobraževanje in kultura: osnovne, srednje, višje in visoke šole, univerze, knjižnice in
knjigarne itd.;



promet: avtošole, taksije, prevozna podjetja, blagovne znamke avtomobilov, trgovine
z avtodeli itd.;



gradnja in programi za razvoj: gradbeni materiali, okrasje, pohištvo, sončna energija,
strojna oprema itd.;



zdravstvo: zdravstvene klinike, zdravilišča, lekarne, drogerije itd.;



kozmetika in spa tretmaji: wellness saloni, fitnes, kozmetični in frizerski saloni, spa in
lepotni saloni itd.;
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prehrambena industrija: trgovine s sladkarijami in slaščičarne, kavarne, restavracije,
čajnice, gostinstvo, bari itd.;



mediji in oglaševanje: medijska omrežja, kabelska televizija, TV- in avdiopodjetja,
oglaševanje in reklame itd.;



šport in športna oprema: športni klubi, športne prireditve, športi, športne modne
trgovine, športna oprema itd.;



finančno-bančne dejavnosti: banke, finančna in bančna svetovalna podjetja,
menjalnice itd.;



razne storitvene dejavnosti: turizem, potovalne in rekreacijske dejavnosti,
avtostoritve, avtopralnice, vulkanizerstvo, avtogaraže, supermarketi, čistilni servisi,
sanitarije, internet, programske opreme itd.

Za vse te dejavnosti so potrebni ustrezni simboli. Na primer:


pravosodstvo: pravne knjige, pravosodne lestvice, ustava itd.;

Slika 14: Primerni simboli in znaki na področju pravosodja [17] [26] [0]



potovanje: pokrajine, čolni, tovornjaki, plaža, morje, gore itd.;

Slika 15: Primerni simboli in znaki na področju potovanja [18] [28] [29] [30]
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vozila: avtomobili, kolesa, pnevmatike, avtodeli, armaturna plošča itd.;

Slika 16: Primerni simboli in znaki na področju vozil [19] [31] [32] [33]



trgovina za hišne ljubljenčke ali veterinarstvo : domače in divje živali itd.;

Slika 17: Primerni simboli in znaki na področju hišnih ljubljenčkov [20] [34] [35]



zdravstvo, lekarne itd. [20]

Slika 18: Primerni simboli in znaki na področju zdravstva [23] [36]

Nato je potrebno preučiti možnosti uporabe tega znaka tako v papirnati kot tudi v elektronski
obliki. Očitna in najbolj pogosta uporaba je na ovojnici, vizitki in drugih papirnatih izdelkov.
Znaki se lahko pojavijo tudi na oglasnih panojih, različnih letakih in drugih promocijskih
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materijalih, na voznem parku podjetja, nagradah za zaposlene itd. Posledično je treba
upoštevati tudi različne velikosti, v katerih se bo znak pojavil, kako bo znak videti ko bo
povečan npr. preko vrat ali zmečkan na zastavi, skrčen na velikosti nakita. Razmisliti je treba,
kako bodo na znake na oglasnih panojih vplivali veter, zrak in sonce, in upoštevati še
ogromno število drugih dejavnikov. Uporaba znakov v elektronski obliki je pogosta in tudi
vsakodnevno narašča. Podjetja uporabljajo svoje znake na spletnih straneh v elektronskih
katalogih itd. Pri elektronski uporabi znakov je potrebno upoštevati dimenzije znaka,
uporabljene barve in barvne sheme, uporabljen format shranjevanja znakov, velikost
datoteke itd. Neupoštevanje naštetih dejavnikov lahko povzroči počasno nalaganje, počasen
prenos podatkov, odhajanje uporabnikov, ki niso pripravljeni čakati dolgo, prikazovanje
znakov z napačnimi barvami, zmečkanje ali nelinearno razširjanje znaka itd. [17].

3.2.

Izbira barve glede na dejavnost podjetja

Obstajajo tri karakteristike, ki določajo barve: ton, svetlost in nasičenost. Te karakteristike
predstavljajo hkrati tudi tri dimenzije barv. Valovna dolžina določa barvni ton, moč svetlobne
energije določa svetlostne stopnje barv, medtem ko sta moč in intenzitet barve določeni z
nasičenostjo barv. Obstatjajo tri osnovne barve, in sicer rumena, rdeča in modra. Imenujemo
jih tudi primarne. Ostale barve dobimo z mešanjem primarnih. Mešanje je lahko aditivno ali
seštevalno, subtraktivno ali odštevalno in optično. Na spodnji sliki je prikazano aditivno
mešanje barv. Če seštejemo vse tri barve, bomo dobili belo barvo, obratno pa dobimo črno
barvo [21].

Slika 19: Aditivno mešanje barv [21]
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Kot sem že povedal, znaki predstavljajo simbole, ki kažejo, simbolizirajo in predstavljajo
dejavnost podjetja. Predstavljajo tudi vizualni jezik, ki je ključnega pomena za komunikacijo
z ljudimi in posredovanje indormacij. Standardne barve se nanašajo na izbarno barvo ali
izbrano skupino barv, ki jih podjetja uporabljajo za spodbujanje psiholoških odzivov pri
uporabnikov in poudarjanje pozitivne značilnosti svojih produktov ali storitev. Vsako
podjetje ima omejen nabor skrbno izbranih barv. Za ohranjanje doslednosti po vsebinskih
področjih in na različnih zaslonih je treba ta določen nabor barv uporabljati ponavljajoče in
povsod. Samo tako bo dosežena tudi prepoznavnost podjetja v javnosti. Pri izbiri barve se
nekatera podjetja odločijo za preproste barvne sheme, druga podjetja pa lahko izberejo
nestandardne bolj subtilne in prefinjene barve. Vsaka barva ima lahko različen odziv pri
uporabnikih ter lahko povzroči različne občutke [22] [23].
V spodnji tabeli je prkazan pomen različnih barv v Združenih državah Amerike, kot ga lahko
dojemajo uporabniki.
Barva

Sugestivni pomen

rdeča

poželjenje, moč, vzburjanje, ljubezen

rumena

ljubosumje, usposobljenost, sreča

zelena

dober okus, zavist

modra

moškost, visoka kvaliteta, korporativnost,
sposobnost

roza

sofisticiranost, ženskost, iskrenost

vijolčna

nadzor, sofisticiranost

rjava

robustnost

črna

žalost, sofisticiranost, drago, strah

bela

sreča, iskrenost, čistost

Tabela 4: Sugestivni pomen različnih barv v Združenih državah Amerike, kot ga lahko
dojemajo uporabniki [24]
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Barva je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na odločitve uporabnikov o nakupu. Kupci na
splošno potrebujejo približno 90 sekund zato, da lahko ocenijo izdelka s katerim so v
interakciji. Okoli 60 do 90 odstotkov te sodbe temelji na informaciji, ki jo pridobivajo s
pomočjo brave. Ko znak vidimo prvič in nimamo predhodnjih znanj in izkušenj z njim,
začnemo blagovne znamke povezovati z nekaterimi značilnostmi, ki temeljijo na primarni
barvi znaka. Z drugimi besedami, kako bodo uporabniki dojeli noveo in neznano podjetje, je
zelo odvisno od njegovega nabora barv [24]. Barva ima vlogo uravnotežiti grafiko. Mora biti
skrbno izbrana tako, da ne moti javnosti. Glede število barv, ki so uporabljene za oblikovanje,
lahko znake razdelimo v enobarvne, dvobarvne, tri- ali štiribarvne itd. Prav tako je znano, da
znak, ki je sestavljen iz večjega števila barv, javnost težko sprejme [20].
Podjetju Coca Cola je naljubša barva rdeča, ki simbolizira energično, zdravo in veselo mladost.
Podjetje Kodak je izbralo rumene barve, kar predstavlja srečo oziroma barvo sreče, ki
uporabnike prepričuje o kakovosti. Rdeči odtenki lahko povzročijo tudi občutek vzburjanja.
Medtem ko so odtenki modre barve povezani z občutkom sprostitve. Primera sta lahko znak
podjetja Airwaves, ki proizvaja žvečilne gume (modra barva in sproščanje) in znak podjetja
Ferrari, ki proizvaja športne avte (rdeča in rumena barva – vzburjanje in sreča) [23] [24]. Na
spodnjih slikah sta prikazana znaka obeh podjetij Airwaves in Ferrari.

a)

b)
Slika 20: Znak podjetja a) Airwaves [21] in b) Ferrari [22]

Zavedati se moramo tudi o uporabe barv v različnih medijih oziroma prikaza barv na
različnih zaslonih, ki uporabljajo različne načine mešanja barv. Do odstopanja barv lahko
pride tudi v različni uporabi. Na primer, barva, ki jo bomo dobili v tikani obliki, se lahko
razlikuje od barve, ki jo vidimo na zaslonu pred tiskanjem. Razlog za to je uporaba različnih
barvnih shem. Barvna shema, ki se uporablja za prikaz na zaslonu, je RGB (seštevalno
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mešanje barv), medtem ko tiskalniki uporabljajo CMYK barvno shemo (odštevalno mešanje
barv). Prav tako se moramo zavedati tudi, da imajo za različno ciljno skupino barve lahko
različen pomen in vzbujajo različna čustva. Vsak vidi barvo drugače. Dejavniki, ki vplivajo na
to, so lahko pretekle izkušnje, kultura, vera, naravno okolje, spol, rasa, narodnost itd. Preden
se odločimo za določene barve, je najprej treba določiti ciljno skupino uporabnikov. Barve
morajo biti usklajene s ključnim sporočilom, ki ga hočemo prenesti. Zato je treba barve
skrbno izbrati [24].

3.3.

Izbira tipografije glede na dejavnost podjetja

Pravilna izbira tipografije je zelo pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri
oblikovanju znakov. Tipograija zelo močno vpliva na to, kako bodo ljudje sprejeli informacijo,
ki jo znaki prenašajo. Vsaka čitljiva pisava bi enako posredovala enake informacije, vendar so
nekatere pisave primernejše za uporabo kot druge v posebnih primerih, ki zahtevajo določen
čustven odziv. Tipografije, ki imajo okroglo obliko oziroma zaobljene linije so povezane s
srečo, medtem ko tipografije s ostrimi in kotnimi linijami največkrat kažejo jezo. Po drugi
strani zaobljena in odprta oblika črk ne vzbuja le občutka prijaznosti, ampak tudi občutek
neformalnosti. Uporaba visoko kontrastne oblike med malimi in velikimi črkami lahko
povzroči občutek zanimivosti ali privlačnosti. V določenih primerih pa lahko povzroči tudi
občutek agresivnosti. Določene tipografije so lahko videti profesionalno in zanesljivo, ampak
če je dejavnosti ali cilj podjetja zabava, da uporaba takšnih tipografij uporabnikom občutek
dolgočasnosti. Kakšno tipografijo bomo uporabili je odvisno od dejavnosti podjetja [25].
Na splošno je ob uporabi različne tipografije potrebno, da smo omejeni na eno ali dve družini
pisav. Mnogi izmed vodilnih grafičnih priročnikov v poslovnem svetu poudarjajo oziroma
priporočajo nekaj dobro dokumentiranih tipografij. Te so se iskazale kot čitljive, berljive,
prilagoljive glede velikosti zaslona in razpoložljive v mnogiih stilih. Med bolj priljubljene
tipografije spadajo: Baskerville, Caslon, Garamond, Helvetica, Times Roman in Univers.
Včasih je možna tudi uporaba dveh različnih družin v kombinaciji. Velikost tipografije je tudi
pomemben dejavnik. Omejeno je tudi število različnih velikosti, ki se lahko uporabljajo.
Uporabljene so lahko tako male, kot tudi velike črke. Velike začetnice pa lahko uporabljamo,
ko želimo nekaj poudariti [22].
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Tipografije se razlikujejo med seboj in uporabnikom posredujejo veliko število različnih
čustev. Na spodnjih slikah sem prikazal nabor različnih tipografij. Kot oblikovalec bi se v
odvisnosti od dejavnosti podjetja odločil, katere od tipografij bi uporabljal. Glede oblike sem
se odločil, da bi jih razdelil v tri skupine: formalne, zabavne (prijazne) in pisave za
poudarjanje. V primeru, ko bi oblikoval logotip za podjetje, ki je formalno, oziroma za
katerega ze ključnega pomena, da ga uporabniki jemljejo resno, bi uporabil eno izmed
tipografij prikazanih na spodnji sliki.

Slika 21: Primer formalne tipografije
V primeru, ko bi oblikoval logotip za podjetja, kot so na primer socialna omrežja ali podjetja,
ki sta jim glavna dejavnost in cilj zabava, sproščenost, uživanje, zadovoljstvo, rekreacija v
prostem času itd., bi pa uporabil eno izmed naslednjih tipografij.

Slika 22: Primer zabavne tipografije
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Za poudarjanje bi lahko uporabil eno izmed naslednjih tipografij, prikazanih na spodnji sliki.

Slika 23: Primer tipografije za poudarjanje

Logotipi in mešani znaki, ki so sestavljeni iz kakršne koli besede ali številke, uporabljajo
določeno tipografijo. Identiteta znaka ter njegove osebne in identifikacijske lastnosti so
podane in določene z izbiro tipografije. Na spodnjih slikah je primerjava logotipa podjetja
Coca Cola v latinici in cirilici:

Slika 24: Logotip podjetja Coca Cola
v latinici [6]

Slika 25: Logotip podjetja Coca Cola
v cirilici [7]

Stil je dosleden, barva je strandardna in s tem je doseženo, da bodo potrošniki brez težav
prepoznali imena, kljub temu da je besedilo v različni pisavi. Podobno je tudi v primeru
razširitve blagovne znamke. Podjetju Coca Cola je tudi to uspelo. Primer je nastanek izdelkov
dietna Coca Cola (angl. Diet Coke) in Coca Cola Zero. Prav tako so ustvarili nov znak za
posamezne izdelke, in sicer samo z menjavo barvne sheme. Znak je kljub temu ostal dosleden
in prepoznaven. Uporabili so iste tipografije, a obratne barve, in s tem so sporočili, da gre za
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različen in nov izdelek z isto kvaliteto, kot je celotna blagovna znamka. Na spodnji sliki so
prikazani znaki blagovne znamke Coca Cola - navadna Coca Cola, dietna Coca Cola ter Coca
Cola Zero [8] [9].

Slika 26: Znaki blagovne znamke Coca Cola - navadna Coca Cola, dietna Coca Cola ter Coca
Cola Zero [16]

3.4.

Pozitivni vs. negativni odziv znaka

Kot pri vseh vprašanjih, ki se nanašajo na kakovost, se tudi pri CGP lahko vprašamo, kaj od
nje pričakujemo in kaj bomo označili kot dobro. Znak je dober, če izpoljnjuje naše
pričakovanje. Venda, če je namen znaka ustvariti takojšne prepoznavanje podjetja, potem je
ključ do uspeha preprostost. Po načelih Gestalt psihologije je osnovni razlog, da so človeški
možgani bolj naklonjeni proti preprostosti. Bolj enostaven znak je, boljše je, saj je verejetnost,
da si ga bo nekdo zapomnil, večja. Poleg tega je zapleten znak težje prilagoditi vsem
potrebnim velikostim. Z drugimi besedami, če znak lepo ustreza na velikosti celotne strani
(angl. Full page), to še ne pomeni, da bo ustrezen tudi na majhni vizitki. Zaradi tega mora biti
znak preprost in razumljiv, hkrati pa mora pustiti vtis v možganih gledalca.
Po drugi strani pa zahteva po preprostosti deluje v nasprotju z željo podjetja, da znak v celoti
predstavlja samega podjetja. Pri oblikovanju znaka si morajo tako oblikovalci kakor tudi
podjetja zapomniti, da bo znak deloval samostojno. Bistvenega pomena je upoštevati ciljne
skupine, ki jim je znak bil namenjen. Sporočilo, ki ga znak prenaša in posreduje mora biti
usmerjeno navzven proti ciljni publiki in ne navznoter proti podjetju ali posameznikom.
Končna oblika znaka mora podpirati sporočilo, ki ga je oblikovalec predvidel. Več konceptov,
kot jih vradimo v znak, bolj zapleten postane. Posledično lahko povzroči tudi negativni odziv
in učinek ter postane tudi abstrakten. Težava z abstraktnimi znaki je ta, da lahko postanejo
nerazumljivi, nejasni ali zavajajoči. Gledalec lahko zahteva dodatne informacije zato, da lahko
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razume koncepte, ki jih znak predstavlja. Za razliko od abstraktnih znakov se slikovni znaki
in logotipi lahko lažje in dlje zadržijo v mislih gledalcev. Drugi razlog za negativni odziv znaka
je, da lahko znaki zastarajo. Nadaljna uporaba zastarelih znakov lahko negativno vpliva na
poslovanje podjetja, saj ljudjem stvari postanejo dolgočasne ter neprestano pričakujejo nekaj
novega. Podjetja se lahko odločijo tudi za preoblikovanje svojega znaka ali celostne grafične
podobe. Vendar pa je tukaj potrebo upoštevati, da uvedba novega znaka pomeni tudi
ponovno predtstavitev podjetja in vzpostavitev komunikacije z javnostjo. Da bi se izognili
tem težavam, podjetje lahko postopoma preklaplja med znaki, postopoma preoblikuje stari
znak v novega, dodaja ali odstranjuje elemente znaka, poenostavi stari znak itd. [17].
Na spodnjih slikiah je prikazan primer počasnega in lahko tudi neopaznega preoblikovanja
logotipa podjetja Google od leta 1997 do danes. Zajema spremembe barv in tipografije.

Slika 27: Prvotni logotip podjetja Google iz leta 1997 [13]

Slika 28: Logotip podjetja Google uporabljan od septembra 1998 do oktobra istega leta [13]

Slika 29: Logotip podjetja Google uporabljan od oktobra leta 1998 do maja leta 1999 [13]

Slika 30: Logotip podjetja Google uporabljan od leta 1999 do leta 2010 [13]
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Slika 31: Logotip podjetja Google uporabljan od leta 2010 do leta 2013 [13]

Slika 32: Logotip podjetja Google uporabljan od leta 2013 do leta 2015 [13]

Slika 33: Trenutni logotip podjetja Google, predstavljen 1. 9. 2015 [13]

Po drugi strani se podjetja lahko odločijo tudi zameniti stari znak z novim. Vsake nove
spremembe znaka je potrebno primeniti in posodobiti povsod v podjetju. Tudi dober in
edinstven znak lahko povzroči negativni učinek, če ni uporabljan dosledno, usklajeno in v
okviru celotnega podjetja. Pri oblikovanju znakov je ključnega pomena analizirati razvoj
obstoječih in znanih znakov in logotipov ter razumeti, na kakšen način jih je javnost prejela.
Tako je naredilo podjetje Instagram in je z 11. 5. 2016 zamenjalo stari znak z novim bolj
abstraktnim [18]. Ob pojavu novega znaka so bili nekateri uporabniki veseli in jim je bil novi
znak všeč, drugi pa so bili razočarani. Na spodnji sliki sta prikazana prejšnji in trenutni znak
podjetja Instagram.

Slika 34: Prejšni in trenutni novi znak podjetja Instagram [15]
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4. Praktični del I: Izdelava celostne grafične podobe podjetja
Ljupcho Manevski s. p.
Druge storitve in preprosta fizična dela - Ljupcho Manevski s. p. je podjetje, ki svoje storitve
ponuja že od leta 2012 naprej [33]. Temeljna dejavnost podjetja je izvajanje preprostih
fizičnih del. Ljupcho Manevski s. p. je majhno rastoče podjetje, in ker digitalna transformacija
danes nalaga za boljše poslovanje tudi spletno pojavljanje, je treba svoje storitve ponuditi
tudi na spletu. Potrebna je bila izdelava celostne grafične podobe, saj lahko s pomočjo CGP-ja
podjetja vizualno komunicirajo s strankami. Celostna grafična podoba lahko poleg znaka,
pisave in barve vsebuje tudi spletno stran, vizitke, ovojnice, reklamne oglase, letake itd [34]
[35].

4.1.

Izdelava znaka

Kot sem že omenil, podjetje do zdej ni imelo nobenega znaka, zato sem najprej začel z
izdelavo tega. Naredil sem več primerov. Za izdelavo sem potreboval določeno programsko
opremo in zato je bilo potrebno nameščanje različnih programov, kot so Adobe Photoshop
[26], Adobe Illustrator [27], Picasa [28], ColorPicker [29] itd. Med naštetimi sem največji del
časa uporabljal programa Illustrator. Na spodnjih slikah so prikazani primerki znakov, ki sem
jih ustvaril.

Slika 35: Primer znaka 1

Slika 36: Primer znaka 2

Slika 37: Primer znaka 3

Slika 38: Primer znaka 4

Slika 39: Primer znaka 6

Slika 40: Primer znaka 7
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Končni znak podjetja oziroma logotip je prikazan na spodnji sliki [30] [31] [32].

Slika 41: Končni logotip podjetja Ljupcho Manevski s.p.

4.2.

Izdelava spletne strani

Preden sem začel z izdelavo spletne strani, sem najprej naredil shemo ali diagram poteka
oziroma najprej sem določil število strani ter povezave (navigacija) med njimi. Diagram
poteka je prikazan na spodnji sliki.

Slika 42: Diagram poteka ter navigacija
Kot je na sliki vidno, sem celotni zaslon porazdelil na tri dele: glava (angl. header), noga (angl.
footer) ter osrednji del. Glava in noga sta dva statična dela, medtem ko je osrednji del
dinamični in je tisti del, na katerem je prikazana skoraj celotna vsebina spletne strani, saj

zavzema celotno pozornost bralca. V glavi sem najprej postavil logotip, saj je to prvo polje, ki
ga bralec opazi, ko prvič odpre spletno stran. Klik na logotip prestavi bralca na domačo stran.
Nato sem postavil še osnovno navigacijo – gumbe, s katerimi se bo bralec sprehajal po celotni
strani. Na spodnji sliki je prikazana glava spletne strani.

Slika 43: Glava spletne strani
Zelo pomembno za vsakega bralca je to, da ves čas ve, kje točno na spletni strani se nahaja.
Zato sem gumba, ki predstavlja povezava na tiste podstrani (angl. Subpages), na katerih se
bralec trenutno nahaja, naredil prozornega. Na zgornji sliki je primer gumb “domov“. Ko se
bralec premakne z miško preko gumba, se barva le-tega spremeni v oranžno. S tem sem
bralca opozoril, da to v bistvu niso samo navadne črke, ampak predstavljajo tudi povezave.
Spodnji del spletne strani je tisti del, ki ga uporabniki zelo retko opazijo. V nogi sem dodal
osnovne podatke o podjetju, kot so: naslov oziroma sedež podjetja, telefon ter elektronski
naslov.

Slika 44: Noga spletne strani
Da bo videz lepši, sem dodal še logotip. Na zgornji sliki je prikazan spodnji del spletne strani.
Glava in noga sta statična dela, s tem sem dosegel, da se bralec osredotoči na osrednji del in
na vse pomembne podatke.
Osrednji del je tisti dinamični, na katerem sem prikazal vso pomembno vsebino, ki se
spreminja za vsako posamezno podstran. Spletna stran je sestavljena iz štirih podstrani:
domov, vizitka, vprašaj ter kontakt. Na domači strani sem naredil majhno predstavitev
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podjetja ter predstavil primarne dejavnosti podjetja.

Domača stran ter vizitka sta

predstavljeni na spodnjih slikah.

Slika 45: Domača stran spletne strani

Slika 46: Podstran - vizitka

Naslednje, kar sem naredil, je polje za vprašanja in kontakt. Tam bi lahko kdor koli in kadar
koli oddal svoje povpraševanje. Obe podstrani “vprašaj” ter “kontakt” sta prikazani na
spodnjih slikah:

Slika 47: Podstran - vprašaj

Slika 48: Podstran - kontakt
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Povpraševanje posameznika bo poslano na e-naslov podjetja. Potrebna sta samo dva
obiskovalčeva podatka, in to sta ime in e-naslov, saj je e-naslov obiskovalca potreben za
odgovor. Ko obiskovalec pritisne na gumb “pošlji”, se vprašanje ter ostala dva podatka
pošljejo na e-naslov podjetja. Tako kot imajo vse spletne strani, sem tudi jaz na koncu naredil
še podstran “kontakt”. Tukaj sem dodal osnovne podatke podjetje: ime podjetja, naslov, enaslov ter telefon. Spodaj sem s pomočjo Google Maps dodal še lokacijo sedeža podjetja v
obliki “iframe”.
Naredil sem še ikono v formatu “icon” za vsak zavihek brskalnika ter dodal ime podjetja. To
je videti tako:

Slika 49: Ikona ter ime podjetja, prikaz v zavihku brskalnika
Pri izdelavi spletne strani sem uporabljal program Notepad++ [36] ter spletni brskalnik
Google Chrome. Za pisanje programske kode sem uporabljal označevalni jezik HTML (angl.
Hypertext Markup Language), medtem ko sem za določanje stila uporabljal CSS (angl.
Cascading Style Sheets), in sicer v ločeni CSS-datoteki. Za pošiljanje podatkov iz obrazca na
e-naslov sem uporabljal jezik PHP (angl. Hypertext Preprocessor). Na spodnji sliki je prikazan
del HTML kode.

Slika 50: Del spletne kode v HTML-jeziku

4.3.

Izdelava ovojnice, vizitke in dopisnega lista

Podjetja komunicirajo s strankami oziroma z ostalimi podjetji na vsakodnevni ravni in pri
tem uporabljajo tudi navadno pošto. Prav zaradi tega je izgled ovojnice zelo pomemben, saj
so majhni detalji tisti, ki imajo največji vpliv. Odločil sem se, da bom na beli ovojnici dodal
logotip ter osnovne podatke, kot so naslov, e-naslov ter telefonsko številko. Na desni strani
ovojnice sem dodal še tri ravne črte svetlo sive barve za naslov prejemnika. Ovojnica je bila
glede na standard ISO 269 velikosti C6: 114 mm x 162 mm. Po standardih o velikosti papirja
je bila velikost A6 [37].
Za izdelavo dizajna sem uporabljal program Adobe Illustrator CS6, za tisk sem pa uporabljal
tiskalnik Canon MG2450. Naslednje, kar sem naredil je bila vizitka. Uporabil sem logotip,
naslov in telefonsko številko. Najpomembneje je uporabljati čim manj besedila oziroma
uporabljati samo nujne podatke. Glede velikosti sem se odločil za 85 x 55 mm, saj je
standardna velikost v Sloveniji [38].
Na spodnjih dveh slikah sta prikazana dizajn ovojnice ter dejanska ovojnica v tiskani obliki.

Slika 51: Dizajn ovojnice

Slika 52: Ovojnica v tiskani obliki
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Vizitko sem naredil podobno kot ovojnico in je prikazana na spodnji sliki.

Slika 53: Vizitka podjetja Manevski s.p.
Dopisni list podjetja je videti tako:

Slika 54: Dopisni list podjetja Ljupcho Manevski s.p.
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5. Praktični del II: Analiza lastno oblikovanega znaka podjetja
Ljupcho Manevski s. p.
Kot sem že omenil, je treba preučiti možnosti uporabe znaka v papirnati in v elektronski
obliki. Očitna in najpogostejša uporaba je na ovojnici, vizitki in drugih papirnatih izdelkov.
Znaki se lahko pojavijo tudi na oglasnih panojih, različnih letakih in drugih promocijskih
materijalih, na voznem parku podjetja, nagradah za zaposlene itd. Posledično je treba
upoštevati tudi različne velikosti, v katerih se bo znak pojavil, kako bo znak videti, ko bo
razširjen na vratih, zmečkan na zastavi, skrčen na velikosti nakita, kako bodo nanj vplivali
veter, zrak in sonce na oglasnih panojih, in še ogromno število drugih dejavnikov. Uporaba
znakov v elektronski obliki je velika in tudi vsakodnvno narašča. Podjetja uporabljajo svoje
znake na spletnih straneh, v elektronskih katalogih itd. Pri elektronski uporabi znakov je
treba upoštevati dimenzije znaka, uporabljene barve in barvne sheme, uporabljen format
shranjevanja znakov, velikost datoteke itd. Neupoštevanje naštetih dejavnikov lahko
povzroči počasno nalaganje, počasen prenos podatkov, odhajanje uporabnikov, ki niso
pripravljeni čakati dolgo, prikazovanje znakov z napačnimi barvami, zmečkanje ali
nelinearno razširjanje znaka itd [17]. V tem delu bom podal obrazložitev izbranih
oblikovalskih prijemov oziroma obrazložitev razlogov za uporabo konkretnega simbola, barv
in tipografije pri izdelavi znaka. Logotip je prikazan na spodnji sliki.

Slika 55: Logotip podjetja Ljupcho Manevski s.p.

5.1.

Uporabljen simbol

Znak podjetja Ljupcho Manevski s.p. v bistvu predstavlja logotip, ker je sestavljen samo iz
besedila. Logotip je sestavljen iz dveh črk, ki predstavljajo začetnice imena in priimka g.
Ljupcha Manevskega. Majhna črka “m” predstavlja začetnico priimka. Uporabil sem učinek
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odražanja in sem črko v vertikalni osi zavrtel. Na takšen način sem dosegel učinek
vzporednosti, ker sta ravna dela obeh črk bila drug poleg drugega. Za črko “L” sem se odločil
uporabljati makedonski jezik, ki za zapis uporablja cirilico. Črko sem zasukal tako, da bi
dosegel učinek vzporednosti. Nato sem ji povečal tudi velikost, na približno dvakrat več.
Logotip je sicer sestavljen iz dveh delov, a je videti kot ena celota. Na spodnji sliki je prikazan
celoten potek oblikovanja.

Slika 56: Celoten potek oblikovanja simbola
Črke “m” sem izbral zaradi njene oblike, ki je podobna spirali. Črke “љ” sem izbral ravno
zaradi tega, ker ima več različnih oblik: trikotna, kvadratna ter krožna oblika. V tretjem
poglavju sem v tabeli številka 3 prikazal nekaj osnovnih geometrijskih oblik in pojem na
katerega lahko nakazujejo oziroma njihov sugestivni pomen. Spiralna oblika nakazuje na
napredovanje in sproščenje, krožna na popolnost in ravnovestje, kvadratna na stabilnost in
moč, medtem ko trikotna oblika nakazuje na harmonijo.

5.2.

Uporabljena barva znaka

Pri izbiri primarne in sekundarne barve sem imel veliko dvomov. Ker sem podjetju oblikoval
celostno grafično podobo na novo od začetka, sem imel na voljo vse barve. Najbolj sem se
odločal med modro in zeleno ter rdečo in oranžno barvo. Na koncu sem se odločil uporabiti
modro kot primarno in oranžno kot sekundarno barvo. Modro barvo sem izbral, ker jo ljudje,
kot sem razložil v 3. poglavju, dojemajo kot visoko kvaliteto, korporativnost, sposobnost. Med
oranžno in rdečo barvo sem izbral oranžno, ker rdeča preveč poudarja, in mislim, da ni
ustrezna kot sekundarna barva. Želel sem, da je modra primarna in hkrati barva, ki bo
izstopala. Nato se je bilo treba odločiti še glede odtenkov. Izbral sem svetlejše odtenke obeh
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barv. Črki “m” sem zmanjšal tudi transparentnost, in sicer na 90 odstotkov, ker nisem želel,
da bo preveč izstopala. Podrobnosti o obeh barvah (barvni shemi RGB in CMYK ter
šestnajstiška vrednost - HEX posamezne barve) so prikazani spodaj.

Barva

RGB

CMYK

HEX

Modra

Red=71
Green=158
Blue=215

Cyan=67%
Magenta=24%
Yellow=0%
Black=0%

# 479ED7

Oranžna

Red=231
Green=130
Blue=36

Cyan=6%
Magenta=58%
Yellow=100%
Black=0%

# E78224

Tabela 5: Podrobnosti uprabljenih barv

Na spodnji sliki je prikazan postopek oblikovanja barvnega logotipa.

Slika 57: Postopek oblikovanja barvnega logotipa
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Na spodnji sliki so prikazane različice logotipa podjetja: barvni, črno-beli in negativ.

Slika 58: Različice logotipa podjetja: barvni, črno-beli in negativ

5.3.

Uporabljena tipografija

Pri izdelavi logotipa sem, kot prikazuje spodnja slika, uporabljal dve različni pisavi: Myriad
Pro in Century Gothic.

Slika 59: Uporabljeni pisavi pri oblikovanju logotipa
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Potreboval sem dve različni pisavi, ker je logotip sestavljen iz dveh črk. Odločil sem se
uporabiti eno bolj formalno pisavo in eno, ki bo bolj izstopala. Zato sem za črko “m” uporabil
pisavo Myriad Pro, ki sem jo v 3. poglavju uvrstil v formalne tipografije, medtem ko sem za
črko “љ” uporabil pisavo Century Gothic, ki sem jo uvrstil v skupino tipografij, ki se
uporabljajo za poudarjanje. Na spodnjih dveh slikah sta prikazani obe pisavi v slovenski
latinici in makedonski cirilici.

Slika 60: Tipografija Myriad Pro v slovenski latinici in makedonski cirilici

Slika 61: Tipografija Century Gothic v slovenski latinici in makedonski cirilici
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5.4.

Najmanjša velikost logotipa

Spodnja slika prikazuje logotip v različni velikosti. Logotip, ki je na sliki prvi v vrsti
predstavlja normalno velikost logotipa. Vsaka naslednja različica je za 50 odstotkov (v obeh
dimenzijah) zmanjšana v primerjavi s prejšno.

Slika 62: Različni velikosti logotipa
Velikost zmanjšanega logotipa na sliki 62 pod številko 5 predstavlja 6,25 odstotkov od
velikosti normalnega logotipa v obeh dimenzijah. Širina oziroma dolžina zmanjšanega
logotipa je enaka 1/16 širine oziroma dolžine logotipa v normalni velikosti. Logotip je poleg
vsega še vedno prepoznaven.

50

6. Sklep
Cilj diplomskega dela, tj. analiza posameznih dejanikov (simbol, barva in tipografija), ki se
nanašajo na dejavnost podjetja, kot tudi na sporočilo, ki ga znaki prenašajo, je bil dosežen.
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega, v katerem je opisan pojem celostne grafične
podobe, predstavljeni so posamezni elementi CGP ter podane so smernice, ki jih je treba
upoštevati pri oblikovanju znakov; in praktičnega dela, kjer sem predstavil lastni primer
izdelane celostne grafične podobe: znak, spletna stran, ovonica, vizitka in dopisni list.
Znaki so zelo pomembni za vsako podjetje. Znak podjetja ne bo razkril celotne zgodbe
blagovne znamke, ker je to nemogoče. Mora pa biti namig na to, kaj blagovna znamka podjetja
pomeni. Ljudje so sposobni prepoznavati znake, še preden se sploh naučijo brati. Triletni
otroci lahko prepoznajo Mc’Donalds ali Disney še preden lahko preberejo kakršno koli
besedo. Barva je tudi zelo pomemben dejavnik, ki znakom podaja ton: ali je blagovna znamka
resna, strastna, mladostna, zdrava itd. [30]. Znaki niso samo simboli. Njihov dejanski pomen
je izražanje zelo kompleksne stvari v preprosti obliki. Morajo odražati vsebino podatkov v
preprosti, jedrnati in jasni sliki. Tehnična zasnova znakov je z uporabo računalniške
tehnologije bolj in bolj očitna [39].
Izbor znaka, njegova oblika, izbira barve, izbira tipografije itd. - vse to nekako vpliva na
predstavitev podjetja. Pri oblikovanju znaka mora oblikovalec biti zelo pozoren in previden,
saj lahko mahjna napaka ali napačen izbor elementov povzroči negativni odziv pri
uporabnikih. Treba je upoštevati velik nabor dejavnikov, in sicer od dejavnosti podjetja,
njegove zgodovine, palete izdelkov ali storitev pa do njegovega slogana. Pri oblikovanju
znakov je treba slediti določenim smernicam.
Diplomsko delo zajema tudi analizo uporabljenega simbola, barve in tipografije, ki sem jih
uporabil pri ustvarjanju lastno oblikovanega znaka. Analiza predstavlja drugi praktični del v
diplomskem delu. Črki “m” in “љ” sem izbral zaradi njihovih oblikah: spirala, trikotnik,
kvadrat ter krog. Nakazujejo na napredovanje,

sproščenost, popolnost, ravnovestje,

stabilnost, moč ter harmonijo. Kot primarno barvo sem izbral modro, ker jo, kot sem razložil
v 3. poglavju, ljudje dojemajo kot visoko kvaliteto, korporativnost, sposobnost. Glede
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tipografije sem se pa odločil uporabiti dve različni pisavi: Myriad Pro, ki je bolj formalna in
Century Gothic, ki malo izstopa zato, da lahko poudarim modre barve.
Ljudje imajo različne izkušnje, želje in navade, ki jih moramo mi kot oblikovalci vedno
upoštevati. Uporabniki so vedno v središču in vse, kar mi ustvarimo je namenjeno njim. Da
lahko vemo, kaj bi bilo uporabnikom všeč, se je treba postaviti na njihovo mesto. Naj bo znak
čimbolj enostaven, tako da ga je mogoče prepoznati v več velikostih in kontekstih.
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