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POVZETEK 

 

Države in mednarodne institucije, globalna in lokalna podjetja, športni klubi ter 

množica drugih organizacij svojo identiteto predstavlja tudi preko različnih simbolov 

oz.  logotipov, s katerimi se določne interesne skupine lahko identificirajo na 

simbolnem nivoju. To velja tudi za izvajalce elektronske glasbe.   

V diplomskem delu se osredotočam na raziskovanje problematike likovnih zakonitosti 

oblikovanja grafičnih znakov in simbolov v elektronski glasbi. Ti simboli skupaj še z 

drugimi značilnostmi tvorijo celostno grafično podobo, ki je pomembna pri 

prepoznavnosti in preudarnosti glasbenih izvajalcev. Predstavljam jo s treh zornih 

kotov, ki sestavljajo posamezne dele diplomskega dela: likovno-teoretičnega, 

likovno-praktičnega in likovno-pedagoškega. 

Teoretična izhodišča, ki predstavljajo funkcijo, nastanek in razvoj oblikovanja 

grafičnih znakov ter analizo različnih primerov logotipov glasbenih izvajalcev do 

likovnih kriterijev učinkovitega oblikovanja simbolov in logotipov, so zapisana v 

likovno-teoretičnem delu. Analizo sem izvedla   z upoštevanjem kriterijev uspešnega 

grafičnega znaka (enostavnost, razlikovalnost, prepoznavnost, pomnljivost, 

brezčasnost, berljivost, aplikabilnost, referenčnost ipd.), ki so mi pomagali tudi pri 

praktični izvedbi diplomskega dela, in sicer v likovno-praktičnem delu.  Ta se 

navezuje na izdelavo mojega lastnega logotipa in celostne grafične podobe v 

povezavi z elektronsko glasbo, saj se z njo tudi sama ukvarjam. Na osnovi spoznanj 

likovno-teoretičnega dela diplomskega dela sem oblikovanje lastne celostne 

grafične podobe predstavila od osnovne ideje in skic do računalniške izdelave 

grafičnega znaka v vektorski obliki ter priročnika celostne grafične podobe. 

V likovno-pedagoškem delu sem zasnovala učno uro za osnovno šolo s področja 

oblikovanja simbola in logotipa na temo glasbe ter izvedla raziskavo s pomočjo 

ankete, s katero sem raziskovala odnos otrok do grafičnih znakov na področju 

glasbe in ugotavljala, kako pomembni so grafični znaki za prepoznavnost glasbenih 

izvajalcev. 

 

Ključne besede: grafično oblikovanje, logotip, celostna grafična podoba, znak. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

ART CHARACTERISTICS OF SYMBOLS AND LOGOTYPES IN ELECTRONIC MUSIC 

 

Countries and international institutions, global and local businesses, sports clubs and 

many other organizations are presenting their identity through various symbols or 

logotypes – they can be identified with them on symbolic level. This also applies to 

electronic music artists. 

 

The thesis focuses on exploring the issue of artistic characteristics of designing 

graphical signs and symbols in electronic music. Those symbols along with other 

characteristics form a corporate identity, which is important for the visibility and 

prudence of music performers. I present it from three different angles that make up 

the individual parts of the thesis: art-theoretical, art-practical and art-teaching. 

 

Theoretical positions, which represent the function, creation and development in 

graphic design, considering signs and logos and analyze various examples of logos, 

that belong to musical performers with the consideration of artistic criteria of 

effective design for symbols and logos, are reflected in the art-theoretical part. I 

conducted the analysis taking into account the criteria of a successful graphic 

symbol (simplicity, distinctiveness, recognition, memorability, timelessness, readability, 

applicability, reference etc.), which helped me also in the practical execution of the 

thesis, in the artistic-practical part. This refers to the making of my own logo and 

corporate identity in conjunction with electronic music, since I’m involved with it 

myself. Based on the findings of art-theoretical part in the thesis, I presented the 

design of my own corporate image from the basic ideas and sketches to making of 

the graphic symbol in a vector form with the help of a computer and in the end I 

presented my own guide of corporate image. 

 

In the art-teaching part, I designed a lesson for elementary school in the field of 

graphic design, symbols and logotypes, considering the music theme and 

conducted a survey in which I investigated the relationship of children to graphic 

signs in the music field and identified the importance of graphic signs for the 

recognition of music performers. 



 
 

 

 

Keywords: graphic design, logotype, corporate identity, symbol 
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1. UVOD 
 

Z različnimi vizualnimi sporočili se srečujemo vsak dan. Ko dočakamo avtobus 

mestnega prometa, ki je popolnoma prekrit z reklamnimi sporočili, ko se z njim 

peljemo proti centru Ljubljane mimo množice velikanskih oglasnih panojev, ko 

nam študentka na Čopovi ulici v sklopu reklamne akcije prijazno podari plastenko 

vode z novim okusom, spoznavamo grafične elemente, nastale v ustvarjalnem 

procesu, ki ga imenujemo grafično oblikovanje in katerega namen je prenos ideje 

ali sporočila do točno določene skupine ljudi s pomočjo znakov, barv, simbolov, 

slik in drugih elementov. Grafični oblikovalec je tisti, ki želje naročnika z različnimi 

metodami pretvori v vizualno sporočilo, s katerim se naročnik na poseben način 

predstavi svojemu ciljnemu okolju. 

 

Grafično oblikovanje je torej smer likovnega ustvarjanja, s katerim oblikujemo 

vizualna sporočila v različnih oblikah in za različne namene. Od različnih 

informativnih tiskovin ter plakatov, oglasov v različnih tiskanih medijih, oblikovanja 

najrazličnejših spletnih vsebin, do simbolov, ki jih zaradi prepoznavnosti zlahka 

povežemo z vsebinami, ki jih predstavljajo. 

 

Grafični oblikovalci s svojimi izdelki skušajo pritegniti naslovnike, nagovarjati 

določeno skupino ljudi in ji nekaj sporočati. Lahko gre za vabilo na dogodek, s 

katerim skušajo privabiti čimvečje število ljudi ali reklamno sporočilo, s katerim nas 

nagovarjajo k uporabi določenega izdelka. Najboljši izdelki, predvsem ko 

govorimo o oblikovanju grafičnega znaka določene organizacije, so tisti, ki si jih 

preprosto zapomnimo. Grafični oblikovalci morajo poznati kar nekaj tehnik in 

postopkov, da lahko izdelajo kakovosten končni izdelek.  

 

V diplomskem delu sem največ pozornosti posvetila terminoma logotip in logo. 

Predstavila sem najvidnejše likovne zakonitosti za učinkovito izvedbo grafičnega 

znaka in na osnovi teh izvedla likovno analizo grafičnih znakov različnih glasbenih 

izvajalcev v elektronski glasbi. Osredotočila pa sem se tudi na raziskavo terminov 

vizualne komunikacije, celostne grafične podobe ter tipografije. 
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Analiza grafičnih znakov različnih glasbenih izvajalcev pa je pripomogla tudi pri 

izdelavi lastnega logotipa in celostne grafične podobe v povezavi z elektronsko 

glasbo, pri kateri sem skušala upoštevati čimveč likovnih kriterijev.  

Diplomsko delo sem nadgradila z raziskavo o poznavanju in pomembnosti 

logotipov in simbolov za izvajalce v elektronski glasbi ter zasnovo učne ure v 

povezavi z grafičnim oblikovanjem, povezanim s tematiko glasbe. 

 

2. VIZUALNE KOMUNIKACIJE 
 

Da bi si lahko pobližje ogledali pojme logotip, logo, tipografija in celostna grafična 

podoba, moramo najprej razložiti termin, ki povezuje vse zgoraj navedene – 

vizualne komunikacije. 

 

»Kljub temu, da oblikovalci v procesu oblikovanja včasih uporabljajo enake 

pripomočke kot slikarji, kiparji ali fotografi in v kompozicije svojih del vključujejo 

delce tradicionalne umetnosti, oblikovanja vizualnih komunikacij ne smemo 

enačiti s tradicionalno umetnostjo. Obe umetniški usmeritvi sicer povezujejo 

usvarjalna prizadevanja, vendar se njun namen popolnoma razlikuje.« (Hembree, 

2006, str. 12) 

 

»Vizualno sporočilo ali vizualna komunikacija nagovarja določeno skupino ljudi in ji 

nekaj sporoča. Pri tem se vsebina sporočila, oblikovana v tekstu, likovno povezuje 

s slikovnim sporočilom. Vizualna komunikacija je oblikovana z namenom, da jo bo 

videlo več ljudi, kar pomeni, da je povezana s tehnologijami razmnoževanja 

(tiska) ali z drugimi možnostmi prenašanja sporočil preko novejših komunikcijskih 

medijev (npr. televizije, interneta).« (Šuštaršič, Butina, Zornik, de Gleria in Skubin, 

2004, str. 93) 

 

Poleg samega namena oblikovanja izdelka se grafično oblikovanje od 

tradicionalne umetnosti oddalji tudi z vidika objektivnosti: »Če je tradicionalna 

umetnost ustvarjena predvsem za subjektivno ustvarjanje in interpretiranje, mora 

biti dizajn izdelan popolnoma objektivno, z zelo jasno zastavljenimi cilji in merljivimi 

rezultati.« (Hembree, 2006, str.12) 
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Grafično oblikovanje prav tako ne moremo enačiti s komercialno umetnostjo – ta 

»vključuje ločene umetniške veje fotografije, ilustracije in dizajna, grafično 

oblikovanje pa zajema vse tri. Grafični oblikovalec uporablja fotografijo, ustvarja 

unikatne ilustracije za razumevanje kompleksnih sporočil in uporablja formalna 

oblikovalska načela za gradnjo postavitve elementov, ki združujejo slikovni 

material s pisano besedo.« (Hembree, 2006, str.13) 

 

Da bi razumeli pomen vizualne komunikacije, moramo razumeti pomen oblike in 

vsebine. Z vizualnimi komunikacijami komentiramo, izražamo mnenja, 

predstavljamo stališča. Vizualna komunikacija je več kot  samo preprosto zbiranje, 

urejanje ali montiranje vsebine, z vizualno komunikacijo dodajamo vsebini 

vrednost, pomen, jo poenostavimo, z njo dramatiziramo ali pa celo zabavamo. 

 

Vsak slikovni prikaz, ki je uporabljen za komunikacijo neke določene ideje, ne 

glede na to ali gre za grafični znak, plakat, ilustracijo, fotografijo ali televizijski 

oglas, prištevamo k vizualnim komunikacijam.  

 

Pri oblikovanju vizualnih komunikacij govorimo o ustvarjalnem procesu, ki združuje 

vizualno umetnost in tehnologijo komuniciranja idej. Začne se s sporočilom, ki se v 

rokah grafičnega oblikovalca pretvori v vizualno komunikacijo, ki presega zgolj 

besede in slike. Z obvladovanjem barve, simbolov, slik in njihove postavitve 

grafični oblikovalec ustvarja in upravlja vizualno proizvodnjo, namenjeno 

obveščanju, izobraževanju, prepričevanju ali zabavanju specifičnega občinstva. 

Uspešno oblikovanje vizualnih komunikacij lahko enačimo z reduciranjem 

informacij, ki jih oblikovalec vizualno predstavi, kar ga pripelje do jedrnatega in 

»čistega« dizajna – končnega cilja vseh oblik komunikacij. 

 

Naj na kratko obrazložimo še sam postopek oblikovanja vizualnih komunikacij, 

torej delo grafičnega oblikovalca. Za postopek oblikovanja vizualne podobe 

mora grafični oblikovalec poznati kar nekaj tehnik, da lahko izdela kakovosten 

končni izdelek. 

 

Najprej si mora oblikovalec celoten izgled izdelka zamisliti v svoji glavi. Dober 

grafični oblikovalec bo upošteval želje in zahteve naročnika, ki bo določil namen 
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in delovna sredstva ter časovne in okvirne stroške, ter jih pretvoril v profesionalno 

dodelan izdelek. Ob razmišljanju o ideji oblikovalec ustvari nemalo skic in osnutkov 

izdelka, oziroma prenese idejo na papir ali v digitalno obliko. Ko je začeten izgled 

dodelan, sledi druga faza – Iskanje primerne pisave, ključne sestavine oblikovanja 

vizualne podobe, kar bom podrobneje predstavila v naslednjem poglavju. 

Tipografijo lahko oblikovalec poišče ali ustvari. Iskanje pisave pa je danes veliko 

lažje kot v preteklosti, saj nam nova tehnologija omogoča hitro ustvarjanje 

novega tipa pisave, prav tako pa so nam na spletu dostopne ogromne baze 

pisav, med katerimi lahko izbiramo in jih kasneje prilagajamo v različnih 

računalniških programih. 

 

Naslednji korak je  ureditev vseh zbranih elementov končne grafične podobe. V 

tej fazi oblikovalec začne združevati posamezne elemente med seboj, jih 

dopolnjevati in oblikovati njihovo končno postavitev. Za ta postopek uporablja 

različne računalniške programe za obdelovanje grafike in različne grafične 

pripomočke (kot je npr. grafična tablica). Pri tem mora biti pozoren na izbiro 

pravih barv ter velikost črkovnega in slikovnega materiala. Ko je prototip grafične 

podobe uresničen, določi še vse posebne značilnosti, ki jih zahteva posamezni 

medij. Grafični oblikovalec mora poznati vse likovne zakonitosti barv ter vedeti, 

kaj lahko kombinira med seboj in česa se mora izogibati – paziti mora predvsem 

na barvno kompozicijo, kontraste, upoštevati mora prazen prostor, slog, format in 

pri tem harmonično povezati vizualnegi aspekt izdelka z njegovo vsebino. Pozoren 

mora biti tudi na samo postavitev na stran, kjer mora upoštevati ustrezno 

postavitev za tisk. Pri vsem tem mora seveda vedno upoštevati želje naročnika in 

ohranjati pozornost gledalca.  

 

Oblikovanje vizualnih komunikacij tako zahteva znanje, ki ga pridobimo tako s 

teoretičnim učenjem kot s praktičnim delom. Zajema mojstrsko poznavanje 

mnogih likovnih načel in zakonov, ki nam pomagajo pri uspešnejši izdelavi 

končnega rezultata. Te zakone sem skušala upoštevati tudi sama pri praktičnem 

delu mojega diplomskega dela, zato jih bom podrobneje predstavila kasneje z 

vizualnimi primeri. 
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3. TIPOGRAFIJA  
 

S pojmom tipografija smo se srečali že v prejšnem poglavju, pri kratkem opisu 

postopka izdelovanja vizualnih podob; to nam pove, da je ta termin v tesni 

povezavi z grafičnim oblikovanjem, zato moramo natančneje razložiti njegov 

pomen, čemur tudi posvečam to poglavje. 

 

»Tipografija je postopek urejanja črk, besed in besedila za skoraj vsak kontekst, ki si 

ga lahko zamislimo...Gre za vizualno manifestacijo jezika, ki uporablja vse njegove 

izrazne in praktične lastnosti, in se nahaja med umetnostjo in znanostjo...Tipografija 

vključuje praktično postavljanje črk in njihovo obliko, ki mora biti berljiva in tako 

ustrezno sporočati informacije. V teh primerih imajo praktične zahteve prednost 

pred estetskim eksperimentiranjem«.  (Dabner, 2010, str.62) 

 

Tipografija vpliva na obliko in sporočilnost bolj kot katerikoli drugi element, torej 

gre za enega napomemnejših sestavnih vizualnih elementov grafičnega 

oblikovanja. S pisavo lahko grafično predstavimo misel in govorico. Če se vrnemo 

v novejšo zgodovino umetnosti 20. stoletja in si ogledamo primere različnih 

avantgard tega obdobja, kot sta npr. futurizem in dadaizem, lahko jasno 

interpretiramo estetski pomen tipografije.  

 

Pri tipografskih sporočilih pa ni pomemben le estetski vidik, izražen mora biti tudi 

njihov pomen, ki velja za temelj tipografske dejavnosti, tako na ravni besed kot 

celotnih besedil. Najvišja enota tipografije je njena čitljivost. 

 

»Tipografija je bolj kot grafično oblikovanje izraz tehnologije, natančnosti in dobre 

urejenosti. Ne ubada se več s težkimi in zapletenimi vprašanji umetnosti, ampak 

skuša po oblikovni in funkcionalni plasti zadostiti vsakodnevnim potrebam.« (Ruder, 

1977, str.14)  

 

»Poznavanje osnovne strukture črkovnih oblik – anatomije znaka – je bistveno za 

razumevanje, kako se črkovne vrste razlikujejo med seboj in katere skupne lastnosti 

imajo, ter omogoča oblikovalcu, da se lažje odloči za eno od številnih črkovnih 
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vrst, ki so na voljo. Črka je naosnovnejši element tipografije, vsaka črkovna vrsta 

pa ima edinstvene lastnosti.« (Dabner, 2010, str. 66) 

 

 

Slika 1: Karekteristike črk 

 

 

Obstaja veliko načinov, kako prikazati neko besedo, poved ali odstavek. Kako 

bodo črke izgledale, kakšen bo razmak med njimi, njihova velikost – z vsemi temi 

vprašanji se v svojem ustvarjalnem procesu srečuje grafični oblikovalec. Prav tako 

pa v tipografiji obstaja nemalo terminov, ki jih mora grafični oblikovalec dobro 

poznati. Pomembni so izrazi kot so višina x, izdolbina, serifni slog in poudarek 

(pokončno/ležeče). »Anatomija znaka sporoča razpoznavne značilnosti o 

navezavi črkovnih vrst na klasifikacijske sisteme, kot so renesančni slog, baročne, 

klasične in serifne/neserifne pisave, ki pomaga oblikovalcu prepoznati in izbrati 

primerno črkovno vrsto za določen namen.« (Dabner, 2010, str.66) 

 

Za lažjo predstavo si oglejmo primere pisav, ki jih uvrščamo v določene skupine: 

»V skupino črkovnih vrst s serifi (z različno oblikovanimi zaključki) uvrščamo npr. 

klasične črkovne vrste kot so garamond, baskerville, bodoni, Times New Roman...V 

skupino linearnih črkovnih vrst sans serif (brez zaključkov) uvrščamo znane črkovne 

vrste kot so npr.: helvetica in futura. V posebno skupino črkovnih vrst uvrščamo 

tako imenovane lomljene pisave, ki se zgledujejo po srednjeveških lomljenih 
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pisavah npr. po teksturi ali frakturi.« (Šuštaršič idr., 2004, str. 97). Posamezna črka je 

izdelana v več različicah, ki skupaj tvorijo družino pisave. Običajno je to: 

pokončna (normalna), ležeča (kurzivna, italic), polkrepka in krepka (odebeljena 

pisava). (Iučbeniki, b.d.) 

 

Tehnološki napredek je grafičnem oblikovalcem zelo olajšal delo, saj je danes 

proces oblikovanja črkovnih vrst veliko hitrejši kot v preteklosti. Z razvojem različnih 

računalniških programov je postala digitalizacija pisav preprostejša, vsak dan pa 

se povečuje tudi baza najrazličnejših fontov, ki jih lahko brezplačno prenesemo in 

uporabljamo ter kasneje predelujemo in prilagajamo s pomočjo programov. 

Edina »slaba« stran tega tehnološkega napredka je, da lahko že sama izbira in 

odločanje o izbiri popolne pisave grafičnemu oblikovalcu vzame kar precej časa. 

 

»Tipografija oz. pisava ima torej izredno pomembno povezovalno vlogo med 

likovno in besedno umetnostjo.« (Šuštaršič idr., 2004, str. 98) 

 

4. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA 
 

»Ker vizualna sporočila delujejo bolj likovno enotno in komunikacijsko bolj 

učinkovito, če jih povezuje skupna identiteta in tako tudi skupna likovna govorica, 

je najbolje, če so zasnovana v okviru celostnih podob, ki po načelu kontinuitete 

usvarjajo podobo (imidž) določene dejavnosti.« (Šuštaršič idr., 2004, str. 95) 

 

Celostna grafična podoba je torej ključni dejavnik uspešno zasnove identitete 

neke organizacije ali podjetja. Povezujejo jo skupni oblikovni elementi, kar 

gledalcem omogoča, da podjetje prepoznajo kot določeno celoto. Po Repovž 

(1995) gre za »strateško najmočnejše orožje pri vzpostavljanju ekvivalentne 

menjave s potrošniki izdelkov, storitev ali idej, ki jih ustvarja organizacija.« (str. 11)  

 

Uspešno zasnovano celostno grafično podobo sestavljajo preprosti in edinstveni 

simbol, znak, logo ali logotip, njegove aplikacije na naslovnico, ovojni papir, 

spletna stran, oglas, koledar, brošura, vizitka, letaki itd. ter grafični elementi in 

barvne palete, ki »vizualno predstavljajo temeljne vrednote, filozofijo in načela 

poslovanja podjetja.« (Hembree, 2006, str. 113). Najbolj pomemben in 
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prepoznaven del celostne grafične podobe je logotip, o katerem po Repovž 

(1995) v tem okviru govorimo kot o »grafičnem simbolu, ki predstavlja realno ali 

želeno identiteto organizacije« (str. 100). Logotip je osrednja tema mojega 

diplomskega dela, zato ga bom podrobneje predstavila v naslednjem poglavju. 

Namen celostne grafične podobe je učinkovita prepoznavnost določene 

organizacije ali skupine. Gre za to, da se na primer podjetje svojim strankam 

vizualno vedno predstavlja enako. Tako lahko prepoznamo identiteto podjetja ali 

organizcije že ob prvem pogledu na logotip, oglas ali brošuro. Celostna podoba 

mora narediti vtis na stranko, ki mora biti dovolj močan, da ji ostane v spominu. 

Namen pa je, če je celostna grafična podoba izdelana pravilno po določenih 

kriterijih, vedno dosežen. 

 

Najpomembejša kriterija oblikovanja celostne grafične podobe sta oblikovna 

usklajenost in doslednost. Pri oblikovni usklajenosti se osredotočimo predvsem na 

tipografijo – vrsto pisave, ki jo bomo uporabili, poravnavo, krepkost, barvo. 

Tipografska pravila določimo za vsak del besedila – za naslov, telo besedila, 

pomembnejše podatke. Teh pravil ne smemo nikoli kršiti, morajo pa biti dovolj 

široka, da zaobsežejo vsakršno situacijo, pri čemer mora videz ostajati dosledno 

enak. Enako je pri logotipu, kjer določimo uporabo barv, ustrezna merila, 

postavitev, mrežo in pravila o povečavi oz. pomanjšavi. Z upoštevanjem vseh teh 

pravil pridemo do drugega pomembnega kriterija – doslednosti. Vse grafične 

elemente moramo skladno uporabljati v vseh oblikah komuniciranja, od vizitke do 

aplikacije elementov na različne izdelke in s tem ohranjati doslednost, ki igra 

ključno vlogo pri tem, kako stranka dojema neko organizacijo, podjetje ali 

skupino. 
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Slika 2: Primer celostne grafične podobe 
 
 

Poleg naštetih kriterijev bi lahko izpostavili še zanimivost oziroma vpadljivost. Vsak 

dober oblikovalec bo poskrbel, da bo celostna podoba podjetja izstopala in 

pretegnila čimveč zanimanja med potencialnimi strankami, zato se mora 

oblikovanja lotiti enako kot oglaševalske kampanije. Naloga oblikovalca je torej 

konstruiranje usklajene, zanimive in dosledne podobe nekega podjetja, ki bo ves 

čas skrbela za učinkovito prepoznavnost. 

 

Identitete najuspešnejih podjetij na svetu ostajajo relativno nespremenjene že 

desteletja, kar nam pove, da mora biti učinkovita celostna grafična podoba 

zasnovana za daljši čas, vendar za  minimalno dobo od pet do deset let.  

 

Po ugotovitvah Hembree (2006) učinkovito celostno grafično podobo odlikujejo 

naslednje lastnosti vseh notranjih in zunanjih komunikacij: 

- razlikovanje s pomočjo edinstvenih logotipov in grafičnih elementov 

- jasnost sporočila z dosledno uporabo grafičnih elementov 

- solidarnost, vpadljivost in dolgoživost (str.115) 

Praktični izdelek, ki nastane pri oblikovanju celostne grafične podobe imenujemo 

priročnik celostne grafične podobe.  Tega  bom v nadaljevanju oblikovala tudi 

sama.  
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»Priročnik celostne grafične podobe je zakonik, po katerem se ravnajo oblikovalci 

in izvedbeniki komunikacijskih sredstev organizacije. V njem so opredeljena pravila 

pojavljanja stalnic celostne grafične podobe kot so: simbol, logotip, črkopis, 

brave, tipografska podoba. Opredeljene so različice pojavnosti, kot jih zahtevajo 

različna likovna ozadja, njihova okolja, materiali in druge izvedbene zahteve. 

Zapisano je, kaj se sme in česa ne. Določene so meje kreativne svobode, ki jo 

imajo grafični in tipografski oblikovalci pri ustvarjanju podobe komunikacijskih 

sredstev organizacije.« (Repovž, 1995, str.137). Gre torej za zapis vseh likovno - 

oblikovnih pravil, ki jih morajo oblikovalci upoštevati pri aplikaciji grafičnih 

elementov podjetja oz. organizacije na različne izdelke. Kakšno obliko, vsebino in 

obseg bo priročnik imel, pa je odvisno od same dejavnosti organizacije in njenih 

finančnih sredstev. 

 

Snovanje celostne grafične podobe je lahko zelo zahteven in dolgotrajen proces. 

Zahteva veliko raziskovanja, časa, kreativnosti in tehničnega znanja, da lahko 

nastane kvaliteten izdelek. »Pri ustvarjanju sodelujejo skupine strokovnjakov, ki 

raziskujejo tržišče in njegove zakonitosti. To so ekonomisti, psihologi, sociologi, pisci 

kreativnih tekstov itd., ki grafičnemu oblikovalcu pred začetkom njegovega dela 

podajo osnovne smernice za njegovo nalogo.« (Šuštaršič idr., 2004, str. 95) 

 

5. ZAŠČITNI GRAFIČNI ZNAKI – LOGOTI IN LOGOTIPI 
 

V prejšnih poglavjih smo spoznali pojme, ki zajemajo celostno grafično oblikovanje 

– vizualne komunikacije, tipografijo in celostno grafično podobo. To poglavje  

posvečam najpomembnejšemu sestavnemu elementu le-te – logotipu. 

Da bi razumeli termin logotip, moramo najprej razložiti njegov glavni namen. Cilji 

procesa oblikovanja logotipa so njegova prepoznavnost, navdihovanje zaupanja, 

občudovanje, lojalnost in implicitna premoč. V širšem pomenu je logotip grafični 

element oz. simbol, ki ga uporabljamo za identifikacijo neke določene 

organizacije ali podjetja. Hkrati gre za najbolj »pogosto uporabljeno obliko 

vizualne komunikacije med podjetjem in njegovimi strankami« (Hembre, 2006, str. 

122). Njegov namen je torej opredeljevanje in razlikovanje med določenimi 

podjetji. 
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Razjasniti moramo tudi razliko med terminoma logotip in logo:   

 Logo definiramo kot zaščitni znak oz. simbol, sestavljen iz edinstvenih oblik in 

grafičnih elementov, ustvarjen za posameznika, izdelek, storitev ali podjetje, 

ki predstavlja filozofijo in miselnost določene organizacije, ki jo zastopa. 

 Logotip pa je besedni znak, običajno manj abstrakten kot logo, oblikovan iz 

črk z namenom identifikacije posameznika, izdelkov, storitev itd., pri 

katerem je najbolj pomembna izbira tipografije, ki mu zagotavlja 

edinstvenost (Brandwise, 2014) 

 

Oba izraza v slovenščini označujemo s skupnim izrazom – znak oz. simbol. 

 

Logotip organizacije je najpomembnejši grafični element celostne grafične 

podobe. »Glede na ostale likovne elemente, ki so razporejeni po likovnem ozadju, 

vzbuja največ pozornosti«. Repovž (1995) ga definira kot »glavnega predstavnika 

realne identitete organizacije na simbolni ravni«. (str. 100) Predstavlja prvo 

asociacijo, ki jo dobimo, ko pomislimo na neko podjetje. Sestavljajo ga lahko črke, 

podobe, osnovni geometrijski liki ali kombinacija vseh teh, ki jih oblikovalec postavi 

v značilne odnose na likovni površini.  

 

Človeško dojemanje sporočilnosti simbolov je zasidrano globoko v človeški 

podzavesti, zato lahko že ob prvem pogledu na določen simbol dobimo različne 

asociacije – pozitivne ali negativne. Intenzivnost in kvaliteta teh asociacij pa je 

odvisna od same oblike, velikosti in vrste medsebojnih odnosov likovnih struktur, ki 

videni simbol sestavljajo.  

 

Logotip torej uvrščamo v območje simbologije. Predstavlja tako bistvo kot osnovo 

za razvoj določene znamke. Oblikovanje logotipa je proces, ki zahteva veliko 

mero  razmišljanja in odločitev o samem slogu, barvi, estetiki in tipografiji, saj bo na 

osnovi teh odločitev kasneje temeljila celotna strategija znamčenja in trženja 

določenega podjetja. Proces oblikovanja je težak izziv za oblikovalca, ki mora že 

pred samo zasnovo natančno raziskati idejno bistvo in pomen organizacije in ga 

nato združiti v grafične elemente, ki predstavljajo eno samo ikono, hkrati pa 

»reprezentirajo poslanstvo, moč, filozofijo, cilje, slog in kulturo organizacije« 

(Repovž, 1995, str. 100), torej celotno identiteto podjetja. Učinkovito zasnovan 
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logotip mora dosegati kar nekaj kriterijev kot so takojšnja prepoznavnost, izrazita 

nepozabnost, enostavnost, berljivost itd. Predstavitve vseh kriterijev dobro 

oblikovanega logotipa se bomo podrobneje lotili v nadaljevanju.  

 

Po Repovž (1995) poznamo štiri različne tipe grafičnega znaka: tipografskega, 

abstraktnega, deskriptivnega in kombiniranega. (str. 101) 

 

1. DELITEV/TIP/VRSTE GRAFIČNIH ZNAKOV 
 

1. TIPOGRAFSKI ZNAK 

 

Tipografski znak je oblikovan iz ene ali večjega števila črk. Pri zasnovi takšne vrste 

znaka je pomembna predvsem izbira tipografije, ki je lahko računalniško ali ročno 

izvedena. Izbrano tipografijo lahko oblikovalec po zaslugi sodobne tehnologije 

hitro prilagodi v računalniškem programu ali iz nje sestavi popolnoma novo vrsto 

pisave. Pazljivo izbrana tipografija je lahko velikokrat bolj učinkovita od same slike 

ali simbola.  

 

Poznamo tri oblike tipografskega znaka: prva je logotip, pri katerem je ime 

organizacije oblikovano iz standardizirane računalniške pisave (Slika 3). Naslednja 

oblika je kaligrafski logotip (Slika 4), pri katerem so uporabljene črke, oblikovane 

ročno – najpogosteje je vezan na podpis. Tipografski znak pa je lahko zasnovan 

tudi kot monogram (Slika 5), kar pomeni, da je oblikovalec kot likovno obliko 

logotipa uporabil začetnice ogranizacije. 

 

 

Slika 3: Logotip nizozemskega DJa Fedde Le Granda 
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Slika 4: Kaligrafski logotip nizozemskega Dj-skega dvojca Ally & Filla 

 

 

Slika 5: Monogram britanske DJ-ske legende: Carla Coxa 

   

V tem primeru gre torej za znak, ki je zapisan z značilnimi ali unikatnimi črkami. 

Tipografski znaki so danes najbolj pogosti med oblikami logotipa, saj si samo 

zapisano besedo lažje zapomnimo kot besedo organizacije hkrati z abstraktnim 

grafičnim simbolom, poleg tega pa lahko v večini primerov takoj razberemo, za 

katero besedo gre.  

 

2. IKONIČNI ZNAK 
 

Ikonični ali diskriptivni znak (Slika 6) je oblikovan z namenom, da predstavlja, ali 

kakor nam že samo ime pove, opisuje neko stvar ali dejavnost. Pri ikoničnem 

znaku oblikovalci ne uporabijo simbola, temveč znak, ki reprezentira točno 

določeno dejavnost, ki nas ob prvem pogledu asociira na organizacijo. Likovne 

strukture, ki takšno obliko znaka sestavljajo, so posnetki realnega sveta in s tem 

dosegajo želeno sporočilnost, s čimer ga lahko prepoznamo lažje kot  abstraktne 

simbole.  

 

»Ikonični simboli se med seboj bolj dosledno ločujejo. Njihova pomenska struktura 

je stabilnejša, bolj dorečena, težje spremenljiva.« (Repovž, 1995, str.102-103) 
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Pri spreminjanu ikoničnega znaka oblikovalci pogosto preidejo k abstrakciji, saj  

imajo takšni znaki manjšo fleksibilnost ter možnosti za spremembe v odnosu do 

informacij o organizacijah. 

 

Slika 6: Ikonični znak Joela Zimmermana, bolj poznanega pod vzdekom Deadmau5 

 

3. ABSTRAKTNI ZNAK 
 

Simbol definiramo kot abstraknega, kadar je  oblikovan iz nenavadnih, bolj 

svobodnih oblik, ki so v različnih medsebojnih odnosih in nas ne spominjajo na 

vsakdanje oblike. Pri taki vrsti logotipa je zelo pomembna izbira barve, ki 

dopolnjuje simbolnost znaka.  

 

Oblikovanje abstraktnega znaka je za oblikovalca najbolj težavno, saj je njegova 

sporočilnost odvisna izključno od uporabljenih oblik in barvnih odnosov, kar 

pomeni, da je potrebno veliko razmišljanja in snovanja, da bo končni rezultat 

prinašal želeno sporočilo. Za razliko od ikoničnega znaka ta oblika  ne temelji na 

uveljavljenih ikoničnih in lingvističnih pomenih, kar pa je lahko tudi prednost, saj 

lahko njegovo sporočilnost oblikujemo popolnoma svojstveno, prinaša nam  

precej več umetniške svobode. Poleg tega je  strukturo takega znaka v razvoju 

določenega  podjetja lažje spreminjati, kot pa npr. Ikoničnega, s čimer dobiva 

večjo fleksibilnost. Slabost abstraktnega znaka pa je, da njegova sporočilnost 

nikoli ni enoznačna, še posebej, če ga sestavljajo bolj zapletene likovne strukture, 

odvisna je od individualne interpretacije posameznikov. 
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Slika 7: Abstraktni znak švedskega DJ-a Aviciija 

 

4. KOMBINIRANI ZNAK 
 

Kombinacije različnih vrst simbolov, ki so oblikovane v enoten znak, so 

najpogostejša oblika grafičnega znaka. Najbolj pogosta je kombinacija 

ikoničnega ali abstraktnega znaka z logotipom (tipografsko obliko), kar končni 

izdelek naredi bolj razumljiv in objektiven za interpretacijo. Kombinirani simboli 

združujejo prednosti posameznih vrst znakov, s čimer lahko oblikovalec najbolj 

optimalno doseže kriterije učinkovitega grafičnega znaka, ki jih je lahko 

opredelimo kot: enostavnost in razlikovalnost, prepoznavnost in pomnljivost, 

brezčasnost, berljivost, aplikabilnost, referenčnost in primernost. 

 

Slika 8: Kombinirani znak avstralske ženske DJ-ske zasedbe Nervo 

 

 

 

Slika 9: Kombinirani znak švedskega DJ-skega dvojca Dada Life 
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2. KRITERIJI UČINKOVITEGA GRAFIČNEGA ZNAKA 
 

»Oblikovalci, ki so udeleženi v procesu snovanja celostnih grafičnih podob 

organizacij, se morajo zaradi pomembnosti in dolgoročnosti naloge še toliko bolj 

zavedati, da niso umetniki, ki bi jim bilo dovoljeno osebno izpovedovanje skozi 

likovne strukture simbolov organizacij.« (Repovž, 1995, str.105). Zavedati se morajo 

torej, da mora pri zasnovi logotipov prevladovati objektivno načrtovanje likovnih 

struktur, le te pa morajo na koncu prenašati želeno sporočilnost podjetija. 

 

Ambiciozen oblikovalec, ki želi, da je njegovo delo učinkovito in profesionalno 

izvedeno, bo pri oblikovanju logotipa upošteval naslednje ključne lastnosti 

simbolov, ki sem jih že navedla: enostavnost in razlikovalnost, prepoznavnost in 

pomnljivost, brezčasnost, berljivost, aplikabilnost in referenčnost. »Te ključne 

lastnosti simbolov so utemeljene v psihologiji spoznavanja in so del človekovih 

vidnih zaznavnih procesov.« (Repovž, 1995, str. 105) 

 

ENOSTAVNOST IN RAZLIKOVALNOST 
 

Enostavnost logotipa je zelo pomembna pri zasnovi, saj nam lahko preveč 

podrobnosti že pri samem procesu oblikovanja in predvsem v njegovi interpretaciji 

predstavlja veliko oviro. Ljudje si veliko hitreje in lažje zapomnimo preprostejše 

oblike v nasprotju z bolj zapletenimi likovnimi strukturami. Učinkovite grafične znake 

sestavlja le nekaj ključnih elementov, ki izražajo filozofijo organizacije. Artikulacija 

teh elementov pa je odvisna od oblikovalca, ki mora ves čas stremeti k zanimivosti 

končnega rezultata. Preprostost v oblikovanju logotipov je pomembna predvsem 

za bolj neposredno komunikacijo. 

 

Kriterij razlikovalnosti je v tesni povezavi z enostavnostjo grafičnega znaka, saj 

morajo biti likovne strukture, ki ga sestavljajo, preproste in hkrati tako posebne v 

svoji preprostosti, da bomo določen grafični znak že na prvi pogled razlikovali od 

ostalih simbolov – tako bo naš simbol unikaten, edinstven. Grafični znaki, ki 

upoštevajo ta kriterij, so navadno zasnovani iz neobičajnih likovnih oblik, ki so v 

različnih medsebojnih odnosih. Že neobičajna postavitev dveh preprostih oblik iz 



17 
 

realnosti, ima lahko na gledalca velik učinek, kar pa je želja vsakega oblikovalca, 

saj se bo tako gledalcu videni logotip takoj vtisnil v spomin. 

 

PREPOZNAVNOST IN POMNLJIVOST 
 

Enostavnost in razlikovalnost omogočata, da grafični znak zadosti naslednjima 

kriterijema kot sta prepoznavnost in pomnljivost. Simbol je dobro prepoznaven 

takrat, ko potrebujemo zelo malo časa, da ga prepoznamo v množici ostalih 

grafičnih znakov. Pomnljivost pa lahko merimo tako, da ugotovimo, kolikokrat 

mora določen posameznik nek simbol videti, da ga lahko natančno opiše ali sam 

reproducira. Dobro pomnljiv simbol si bomo ogledali le nekajkrat preden si bomo 

zapomnili vse njegove detajle – zagotavlja torej takojšen priklic in asociacije pri 

posameznikovi interpretaciji. 

 

BREZČASNOST 
 

Uspešen grafični znak mora biti z oblikovalskega stališča tudi brezčasen, kar 

pomeni, da bo njegov oblikovalec zelo premišljeno izkoristil vse likovne elemente, 

ki sestavljajo logotip. Vedno mora razmišljati o vprašanju ali bo znak še aktualen 

čez 5, 10 ali 20 let. Ali bo deloval postarano, ali bo poleg kredibilnosti še vedno 

izražal modernost in sodobnost v oblikovnem stilu? Logotip mora vedno oddajati 

občutek svežine in profesionalnosti. 

 

BERLJIVOST 
 

Berljivost je ključen kriterij pri oblikovanju predvsem tipografske oblike grafičnih 

znakov. Oblikovalci morajo tako dobro paziti na izbiro tipografije, predvsem ko gre 

za npr. kaligrafske logotipe, katerih pisava je izdelana ročno, saj moramo že takoj 

na prvi pogled prepoznati zapisano besedo ali črko.  

 

DUHOVITOST IN ISKRIVOST 
 

Zgoraj obravnavana kriterija prepoznavnosti in pomnljivosti lahko povežemo tudi s 

kriterijem duhovitosti oz. iskrivosti. Grafični znak bo med množico logotipov bolj 
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izstopal in si ga bomo bolj zapomnili, če bo pritegnil našo pozornost z iskrivostjo 

nekega detajla, ki bo v nas vzbudil določeno reakcijo. V tem primeru torej ne gre 

za humornost grafičnega znaka, pač pa za  zasnovano povezavo med npr. dvemi 

različnimi področji, ki ju oblikovalec z uporabo kriterija iskrivosti uspešno poveže v 

neko celoto, ki nas  asociira na obe področji. Oblikovalec se tako lahko odloči za 

dodajanje duhovitega zapomnljivega slogana oz. gesla ali pa iskrivost doda sami 

likovni strukturi simbola. 

APLIKABILNOST 
 

Morda še najbolj pomembna je sama aplikabilnost grafičnega znaka, kar pomeni, 

da mora biti konstrukcija znaka preprosta za apliciranje na vse možne oblike 

vizualnih komunikacij na dosleden način, kar izraža solidarnost in strokovnost 

nekega podjetja. Oblikovalec mora vedno izvesti pripravo za tisk v različnih 

medijih, zato mora biti vsak učinkovit logo najprej zasnovan v črno-beli različici in 

obdržati svojo sporočilnost ne glede na to, v kateri barvi je apliciran na določeno 

obliko medija. 

 

REFERENČNOST IN PRIMERNOST 
 

Ko govorimo o referenčnosti nekega simbola, se nanašamo na njegovo 

»sposobnost, da predstavlja stvari, dogodke in ideje.« (Repovž, 1995, str. 106) 

Oblikovalec mora pri zasnovi paziti na pravo izbiro barve in oblike glede na 

dejavnost podjetja, ki ga bo logotip predstavljal – pri tem se mora osredotočiti tudi 

na asociacijo, ki jo bo gledalec dobil ob prvem stiku s simbolom, saj ta ne sme 

sugerirati česa neprimernega. 

 

»Opisane lastnosti dobrih simbolov delujejo sinergično. Dobra berljivost simbola 

povečuje tudi njegovo učljivost. Prav tako prispeva k dobri učljivosti velika 

referenčnost. Velika učljivost simbola in dobra berljivost bosta povečali njegovo 

razlikovalnost.« (Repovž, 1995, str.107) 
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Poleg vseh zgoraj predstavljenih lastnosti lahko omenimo še izbiro barve, ki igra 

pomembno vlogo pri oblikovanju logotipov, saj nam ta pomaga pri ustvarjanu 

pravih asociacij in željene sporočilnosti simbola. 

 

Nikoli pa ne smemo pozabiti, da je glavni cilj učinkovitega logotipa izražanje vizije 

organizacije, kar moramo upoštevati ne glede na vse predstavljene kriterije 

izdelave grafičnega znaka. 

 

6. ANALIZA GRAFIČNIH ZNAKOV IZVAJALCEV ELEKTRONSKE 

GLASBE 
 

To poglavje posvečam podrobnejši analizi grafičnih znakov različnih izvajalcev 

elektronske glasbe, tako tujih kot slovenskih, ki se ukvarjajo z različnimi podžanri te 

glasbene zvrsti. Glede na to, da sem med raziskovanjem primerov logotipov 

ugotovila, da v elektronski glasbi prevladuje predvsem tipografska oblika, sem se 

odločila za analizo večje skupine takšnih grafičnih znakov, kjer bom ugotavljala 

njihove skupne lastnosti in razlike. V nadaljevanju bom podrobneje predstavila in 

izpostavila logotipe, ki so drugačnih oblik in bolj izstopajo, saj so tako bolj zanimivi 

za samo analizo. Osredotočila se bom predvsem na glavne značilnosti logotipov, 

njihove posebnosti, barvo, prednosti in slabosti ter ugotavljala, s čim izražajo svojo 

filozofijo v elektronski glasbi.  

 

1. TIPOGRAFSKA OBLIKA GRAFIČNIH ZNAKOV RAZLIČNIH IZVAJALCEV 

ELEKTRONSKE GLASBE 
 

V elektronski glasbi je tipografska oblika pri oblikovanju logotipov najpogostejša, 

kar bi lahko povezali s samo aplikacijo grafičnih znakov na različne vizualne 

komunikacije, med kateremi prevladujejo predvsem letaki za različne zabave in 

festivale. V tem primeru logotipi v elektronski glasbi izgubljajo svojo vrednost, saj se 

oblikovalci vizualne podobe festivalov pri seznamu nastopajočih vedno bolj 

izogibajo uporabi logotipov. Na letakih današnjih elektronskih festivalov so v večini 

primerov logotipi uporabljeni le za najpomembnejše izvajalce oz. »headliner-je«, 

ostale izvajalce pa oblikovalci zapišejo z enotno tipografijo po svoji lastni izbiri. 
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Razlog za to je najverjetneje vedno večje število nastopajočih na različnih 

festivalih. 

 

 

Slika 10: Letak za Ultra Music Festival, 2010 

 

 

Slika 11: Letak za Ultra Music Festival, 2015 
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Če primerjamo logotipe izvajalcev, ki se s tem glasbenim žanrom ukvarjajo že več 

kot 20 let z grafičnimi znaki mlajših izvajalcev, ki si šele skušajo izboriti svoje mesto v 

glasbeni industriji, bomo ugotovili, da je trenutni trend oblikovanja simbolov 

tipografski, za razliko od preteklih trendov, ki so poleg zanimivo oblikovanega 

umetniškega imena, zahtevali tudi slikovni simbol. 

 

Kot celostno skupino bom analizirala naslednje tipografske logotipe različnih 

izvajalcev elektronske glasbe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Slika 12: Tipografski logotipi različnih izvajalcev elektronske glasbe 

 

 

Že na prvi pogled lahko ugotovimo, da so vsi izbrani logotipi oblikovani iz večjega 

števila črk. Nekateri so si med seboj podobni, vendar še vedno lahko vse 
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razlikujemo glede na izbiro pisave, njeno velikost, krepkost in samo postavitev. 

Opazimo lahko tudi, da so vsi predstavljeni logotipi oblikovani v dvodimenzionalni 

tipografiji. Navedene znake bi lahko razdelili v dve skupini: logotipi, ki so oblikovani 

iz standardizirane računalniške pisave in kaligrafski logotipi.  

 

Če si ogledamo logotipe slovenskih izvajalcev (Umek, Beltek, Mike Vale, Vanillaz in 

Lucky Left), med njimi izstopa predvsem Umekov grafični znak. Oblikovan je iz 

pisave,  pri kateri črke izvirajo iz štirikotnikov in je v svoji celoti zelo minimalističen, 

vendar učinkovit. V tem primeru lahko vidimo, kako majhen poseg v obliko 

šitirkotnikov je bil pri oblikovanju tipografije potreben za zelo učinkovit končni 

rezultat. Logotip tako zadošča kriteriju enostavnosti, s tem pa tudi pomnljivosti, saj 

bi ga najverjetneje znali zelo hitro reproducirati zaradi njegove preproste likovne 

strukture. Kljub temu, da je izbrana pisava zelo minimalistična, je logotip dobro 

berljiv. Zaradi učinkovite tipografije ga lahko že na prvi pogled razlikujemo od 

ostalih, zadosti tudi kriteriju brezčasnosti, saj ne glede na to, da je bil oblikovan že 

pred nekaj leti, deluje še vedno zelo modernistično. Njegova struktura je primerna 

za apliciranje na različne vizualne komunikacije, saj je kljub temu, da Umek v 

svojem CGPju trenutno uporablja modro-rdečo barvno baleto, oblikovan v črno-

beli – kar pa velja za veliko večino logotipov v elektronski glasbi. Problem se pojavi 

pri referenčnosti grafičnega znaka, kar je zelo pogosta težava pri logotipih 

elektronskih izvajalcev. Glede na to, da gre samo za določen tip pisave, bi si 

posameznik, ki prvič sliši za določenega izvajalca elektronske glasbe, zelo težko 

ustvaril asociacije, ki ga povezujejo z elektronsko glasbo. 

 

Ostali primeri slovenskih izvajalcev so si med seboj zelo podobni – povezuje jih 

izčiščena enostavna tipografija s futurističnim pridihom, ki jo v večini primerov 

odlikujejo ostrejše linije in robovi. Izpostavimo lahko še grafični znak Lucky Left-a, pri 

katerem je zanimiva postavitev začetnic L, ki kot smerokaz kažejo levo, v povezavi 

z umetniškim imenom izvajalca. 

 

V primeru logotipa Vanillaz in Krewelle lahko ugotovimo, da gre najverjetneje za 

uporabo iste tipografije, ki so jo oblikovalci kasneje bolj ali manj prilagajali in 

spreminjali v različnih računalniških programih. Grafičnemu znaku Krewelle so z 

dodanimi akcenti dodali kriterij razlikovalnosti. Prav takšni mali detajli so na sceni 
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predstavitve publiki in medijem v elektronski glasbi, predvsem v današnjem času, 

najbolj pomembni, tako da lahko razlikujemo posamezne, sicer podobne 

logotipe, med seboj. Zaradi podobnosti pa nam bodo najverjetneje veliko težje 

ostali v spominu. 

 

Tudi pri glasbenih izvajalkah ženskega spola (Tigerlily, Helena) gre v večini 

primerov za tipografski logotip, ki sam po sebi ne izraža nekih posebnosti, zaradi 

katerih bi lahko izstopal. 

 

Večino zgoraj navedenih logotipov povezuje futuristična tipografija, ki je bila 

oblikovana iz standardizirane računalniške pisave, nekaj pa jih deluje bolj 

kaligrafsko – ročno zasnovanih (Makj, Fatboy Slim, Tommy Trash, Steve Angello, 

Alesso, Sebastian Ingorsso). V teh primerih gre za uporabo svobodnejše tipografije, 

ki ne deluje izčiščeno in statično, temveč izraža občutek dinamike. Ne glede na 

izbrano obliko tipografije pa prav vsi predstavljeni grafični znaki zadoščajo kriteriju 

berljivosti, ki je najpomembnejši pri takšni obliki logotipa. 

Glede na to, da gre pri večini zgoraj navedenih grafičnih znakov za mlajše in 

novejše izvajalce na elektronski glasbeni sceni, smo z analizo tipičnih lastnosti 

razjasnili tudi trenutna trenda v oblikovanju logotipov za izvajalce elektronske 

glasbe: uporaba futuristične tipografije, ki jo od vseh kategorij različnih pisave še 

najlažje povezujemo z elektroniko ali pa uporaba bolj svobodne, skoraj kaligrafske 

tipografije. 

 

Tako smo podrobneje predstavili takšno vrsto logotipov v elektronski glasbi, sedaj 

pa si bomo ogledali še nekatere, ki so zaradi svojih posebnosti bolj zanimivi za 

analizo. 

 

2. TIESTO 
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Slika 13: Grafični znak nizozemske DJ-ske legende Tiesta 

 

 

 

 

 

Nizozemski DJ Tiesto je verjetno najbolj poznan elektronski glasbeni izvajalec v 

celotni glasbeni industriji. Njegov logotip je leta 2005 oblikoval makedonski 

oblikovalec in oboževalec Tiestove glasbe  Dimitar Stefanovski in s tem ustvaril 

temelj Tiestove vizualne identitete, ki se je obdržala do danes.  

 

Že na prvi pogled lahko ugotovimo, da gre v tem primeru za kombinirani grafični 

znak, ki ga sestavljata tipografska oblika ter ikonični simbol. Tipografski del je 

zasnovan iz široke modernistične pisave z zaobljenimi robovi, simbol  pa je 

konstruiran iz prekinjene konture osnovnega geometrijskega lika – kroga in zelo 

stilizirane oblike ptice, ki predstavlja svobodo, kar zelo učinkovito odraža stil 

Tiestove glasbe. Simbol je zasnovan simetrično, učinkovita je tudi uporaba 

praznega prostora, ki izraža kontrast med močnejšo obliko ptice in vitkostjo 

obroča (DJ Tech Tools, 2012). S stilizacijo je oblikovalec dosegel kriterij enostavnosti 

logotipa in hkrati tudi razlikovalnosti, prepoznavnosti ter edinstvenosti, saj prav 

zaradi simbola ptice, ki je v elektronski glasbeni industriji neponovljiv, takoj vemo, 

za katerega izvajalca gre. Logotip izjemno izraža želeno sporočilnost in  s svojo 

obliko deluje tudi brezčasno, saj je po dolgih letih  še vedno eden najbolj znanih 

grafičnih znakov v elektronski glasbi. 

 

V času svoje dolgoletne kariere je Tiesto spreminjal tudi stil svoje glasbe, kar se je, 

zanimivo, odražalo tudi pri samem logotipu. Zgoraj je prikazan njegov osnovni 

logotip in grafični znak, po katerem je poznan že več kot 20 let. Spodaj pa je 

navedenih še nekaj novejših variacij njegovega kultnega logotipa: 
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Slika 14: Grafični znak, Tiesto, 2006 

 

Slika 15: Grafični znak, Tiesto, 2011 

 

 

Slika 16: Pikselizacija tipografskega logotipa, 2011 

 

Slika 17: Združitev Tiestotovega grafičnega znaka z simbolom modne hiše Guess, 2012 
 

Prvi simbol se nanaša na obdobje, ko se je glasbenik osredotočal na mirnejšo, bolj 

vokalno in nežnejšo glasbo, kar odraža tudi sam logotip, saj z dekorativno obrobo 

deluje mehkejše. Sledilo je prehodno obdobje,  ko so se vidno dogajale 

spremembe v njegovi glasbi, med katerimi pa je še vedno uporabljal svoj osnovni 

logotip. Ko pa je dokončno preoblikoval svoj stil ustvarjanja in se preusmeril v  

»tršo« zvrst elektronske glasbe, je modificiral tudi simbol, ki so ga oblikovalci 

modernizirali v novejšo obliko. Poleg tega so spremenili tudi tipografski del logotipa 

in ga »pixalizirali«, da deluje moderneje in bolj računalniško, kar se je odrazilo tudi v 



26 
 

smislu spremembe  same tehnologije in tehnike vrtenja elektronske glasbe. Tretji 

znak pa se nanaša na njegovo sodelovanje z modno hišo Guess, kjer sta grafična 

znaka obeh združena v zanimivo različico.   

 

Danes Tiesto za svojo vizualno predstavitev uporablja predelano različico 

grafičnega znaka, ki jo je leta 2014 zanj oblikoval nizozemec Rogier van Vliet. Gre 

za sofisticirano predelavo Tiestovega prvotnega loga, ki za razliko od prejšne 

verzije deluje težje in ostrejše, kar je oblikovalec dosegel z dodajanjem ostrejših 

kotov, tako pri zaključih konture kroga, kot pri sami stilizaciji ptice. Tudi pri 

tipografskem delu so opazne manjše spremembe v širini celotnega napisa in 

samih črk ter dodajanja ostrejših robov. 

 

 

Slika 18: Najnovejša predelava Tiestovega grafičnega znaka, 2014 

 

 

3. DEADMAU5 
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Slika 19: Grafični znak kanadčana Deadmau5-a 

 

Kot vsi glasbeniki tudi izvajalci elektronske glasbe skušajo podajati svoje sporočilo 

ne le z glasbo samo, temveč  tudi s svojo zunanjo podobo: z nastopom, 

obnašajem, scenografijo koncertov in prav tako s svojo grafično podobo. 

Kanadski DJ Deadmau5 je z svojim logotipom mišje glave pri tem najverjetneje še 

nabolj učinkovit, saj resnično odraža samega sebe. Na svojih koncertih nosi 

ogromno glavo v podobi miši, obdano z LED zasloni, ki vedno spreminja izraz na 

obrazu, odvisno od razpoloženja glasbe. Njegov logotip je zelo prepoznaven, saj 

že na prvi pogled na grafični znak vemo, da gre za »Mrtvo miš«. Tako ikonična 

oblika takoj pritegne našo pozornost. Če si simbol ogledamo natančneje, 

ugotovimo, da je konstruiran iz večjega kroga, ki predstavlja glavo, dveh malo 

manjših ovalnih različic, ki predstavljata ušesi, polkroga v beli barvi, ki ima nalogo 

prikaza široko razprtih ust ter še manjših ovalov – oči. Sestavljajo ga torej zelo 

preprosti, rahlo modificirani geometrijski liki, kar odraža enostavnost zasnove. 

 

Pri apliciranju na različne letake je največkrat uporabljen njegov simbol, včasih pa 

oblikovalci uporabijo tudi različico, ki poleg simbola (bolj trimendizionalno različico 

glave) zajema še tipografski del, ki ga sestavlja zelo preprosta pisava. Gre za male 

črke, ki se med seboj stikajo, so pa še vedno dovolj dobro berljive po zaslugi 

debelejše črne obrobe. Problem se pojavi le pri končni številki 5, ki predstavlja črko 

S, kar pa večino nepoznavalcev zmoti in preberejo besedo kot »Deadmau-five«. 

Vseeno pa sta  zelo prepoznavna  tako logotip kot tudi ime izvajalca, kar pomeni, 

da je željena sporočilnost kljub vsemu  dosegla njegovo ciljno publiko – poslušalce 

elektronske glasbe. 
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4. NERVO 

 

Slika 20: Grafični znak ženskega DJ-skega dvojca Nervo 

 

Med izvajalci elektronske glasbe je zelo dolgo časa prevladovala moška 

populacija, kar pa se sčasoma, morda nekoliko počasneje, ko smo pričakovali,  

spreminja. Danes vedno več ženskih izvajalk osvaja svetovno elektronsko glasbeno 

sceno. Trenutno najbolj poznani sta avstralski dvojčici z nadimkom Nervo.  

 

Njun kombinirani logotip spada med nekaj  bolj zanimivih; sestavljen  je iz 

ikoničnega simbola, ki predstavlja stilizirano različico deklet ter grafično 

oblikovanega imena, katerega  prekinjena, vseeno pa berljiva pisava s 

futurističnim pridihom je še posebej zanimiva. Za razliko od večine ostalih logotipov 

je ta oblikovan v barvi, ki se od vijoličnega odtenka mavrično preliva do svetlo 

roza barve. Kljub temu pa aplikabilnost ne predstavlja večjega problema, saj ga 

lahko na spletu najdemo tudi v črno-beli različici. Oblika logotipa je zelo 

učinkovita, s stilizacijo je dosežen kriterij enostavnosti. Zaradi zaobljenih oblik daje 

občutek mehkobe in ženstvenosti. Uporaba ikoničnega simbola nam zelo 

pomaga pri takojšni prepoznavi izvajalk, oblika celote je edinstvena in jo lahko 

hitro razlikujemo od ostalih grafičnih znakov. Posebnost pri tem logotipu je zelo 

dobra referenčnost, saj je simbol slušalk učinkovit pri povezovanju in asociiranju na 

elektronsko glasbo. 

 

5. AVICII 
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Slika 21: Grafični znak  švedskega DJ-a Aviciija 

 

Ob začetku Aviciijeve kariere so oblikovalci zanj konstruirali zgornji abstraktni 

simbol, ki pa se na žalost ni obdržal dolgo časa. Gradita ga dva enaka trikotnika, 

ki predstavljata začetnici v njegovem imenu A in V ter skupaj tvorita prekinjen 

romb. Gre za zelo preprosto zasnovo, morda celo preveč enostavno, kar nam 

lahko povzroča velike težave pri prepoznavi in asociacijah, ki jih dobimo ob 

pogledu na simbol. Abstraktni simboli so tako v elektronski glasbi zelo redki, saj so 

veliko težje prepoznavni kot tipografski in ikonični. 

 

Kasneje pa je Avicii začel uporabljati spodnji tipografski grafični znak, ki je ne 

glede na preprosto zasnovo zelo prepoznaven in učinkovit še danes. Včasih je za 

oblikovanje dobrega logotipa potreben le zapis umetniškega imena z zanimivo 

pisavo – v tem primeru so oblikovalci uporabili zaobljen, berljiv, minimalističen 

dizajn. (DJ master course, 2015) 

 

6. CARL COX 

 

Slika 22: Grafični znak  britanskega DJ-a Carla Coxa 

 

Logotip britanske DJ-ske legende Carla Coxa je konstruiran iz zanimive oblike 

monograma in spodnjega tipografskega logotipa. Oblikovalci so imeli pri tem 

elektronskem izvajalcu lahko delo, saj se tako njegovo ime kot priimek začneta s 

črko C. Obrnili so drugo začetnico, tako da sta črki obrnjeni ena proti drugi s 
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hrbtoma in jih postavili tesno skupaj. (DJ master course, 2015) S tem so dobili 

zanimiv efekt, ki že sam po sebi deluje kot neka vrsta kril, kar so izkoristili in zgornja 

dela črk podaljšali v bolj ikonično obliko. Gre za zelo preprosto, vendar vizualno 

privlačno zasnovo.  

 

Tudi tipografski del deluje zanimivo, ima dobro berljivost in se lepo povezuje s 

simbolom – oblikovalci so tako kot na koncu kril pri začetnicah uporabili prekinitev 

črke. Kot že samo umetniško ime je celoten grafični znak zelo prepoznaven in 

pomnljiv, hkrati pa tudi brezčasen, saj je bil zasnovan  pred precej leti, kljub vsemu 

pa  deluje moderno tudi danes. 

 

7. DIMITRY VEGAS IN LIKE MIKE 

 

Slika 23: Grafični znak grško/belgijskega elektronskega dua Dimitrija Vegasa in Like Mikea 

 

Tudi Logotip dvojca Dimitri Vegas in Like Mike sestavljata ikonični simbol in grafično 

oblikovan napis. Med seboj sta lepo skladna, saj gre za uporabo enakega 

»grunge« efekta, tako pri pisavi kot pri znaku, kar logotipu dodaja zanimivo 

teksturo. Tipografija je sicer zelo enostavna in berljiva, sama po sebi razen 

omenjene teksture ne izraža kakšnih posebnosti. Simbol pa ima, tako kot grafični 

znak ženskega dvojca Nervo, zelo dobro referenčnost, saj že ob prvem pogledu 

na slušalke lahko ugotovimo, da gre za izvajalca elektronske glasbe. Slušalke 

obkrožajo stilizirana obrisa izvajalcev samih in tako tvorijo skoraj popolen krog. 

Logotip tako zadošča tudi kriterijem prepoznavnosti, enostavnosti in razlikovalnosti. 
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8. SWEDSIH HOUSE MAFIA 
 

Swedish House Mafia je bila zelo uspešna in prepoznavna skupina treh švedskih 

DJ-ev (Steva Angella, Sebastiana Ingrossa in Axwella), ki pa je leta 2013 naznanila 

svoj razhod in tako končala skupno kariero. Ne glede na razhod pa njihov novo 

oblikovani grafični znak ostaja večen.  

 

Slika 24: Začetna oblika grafičnega znaka skupine Swedish House Mafia 

 

Sprva so nastopali  kot posamezniki, kasneje pa so začeli nastopati skupinsko in ker 

so vsi trije člani državljani Švedske, se jih je v svetu elektronske glasbe prijelo ime 

Swedish House Mafia. Na začetku skupne kariere so uporabljali zgoraj navedeni 

tipografski logotip, ki ga sestavljajo tri zvezde – ena za vsakega člana in grafično 

oblikovan napis iz pisanih in velikih tiskanih črk. Logotip se je obržal do leta 2008, ko 

so ga profesionalni oblikovalci preoblikovali v bolj moderno in zanimivo obliko. 

 

Slika 25: Prenovljen končni grafični znak skupine Swedish House Mafia 
 
 

Tako kot pri zgodnejši obliki logotipa, gre tudi v tem primeru za kombinacijo 

tipografske oblike in abstraktnega simbola. Uporabljena je zelo preprosta pisava 

po imenu »Didot«, ki jo sestavljajo same velike začetnice, kar nam omogoča 

dobro berljivost. Izbira takšne pisave pa je v elektronskem svetu dokaj redka, kot 

smo videli do sedaj,  so v uporabi bolj futuristične tipografije; ta pa deluje zelo 

elegantno, s čimer dosega tudi kriterij dobre razlikovalnosti.  
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Simbol je oblikovan iz treh pik, ki predstavljajo vsakega člana skupine. Gre za 

vizualno predstavitev njihovih odrskih nastopov. Z zasnovo tega simbola so 

oblikovalci povečali tudi samo vrednost števila 3 v celostni podobi skupine. Ko se 

je v medijih razvedelo za njihov potencialni razhod, so naznanili tudi svojo zadnjo 

turnejo z imenom »One Last Tour«, kar je kasneje pripeljalo tudi do njihovega 

slogana: »We Came, We Raved, We Loved« – vse v povezavi s številom 3. Tri pike 

so tako postale najznačilnejši del marketinškega orodja in so bile vključene pri 

uporabi različnih promocij, oglaševanja in vizualnih prezentacij (DJ, master course, 

2013). Kljub temu, da je šlo v tem primeru za prenovo že obstoječega logotipa, je 

novejša različica prišla veliko bolj do izraza in pridobila večjo prepoznavnost kot 

prvotna oblika. 

 

9. STEVE AOKI 
 

 

 

Slika 26: Grafični znak ameriškega DJ-a Steva Aokija 

 

Tako kot pri prejšnih izvajalcih elektronske glasbe je Aokijev kombinirani grafični 

znak sestavljen iz tipografsko oblikovanega napisa in ikoničnega simbola, ki 

predstavlja samega izvajalca. Že ob prvem pogledu na simbol vemo, da gre za 

omenjenega DJ-a, ker je njegova ne tako tipična azijska podoba tudi glavni 

element celostne vizualne podobe izvajalca. Gre za enostavno, stilizirano obliko, ki 

kljub svoji preprostosti dosega želeni učinek realnosti in prenaša pravo sporočilnost. 
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Tipografski del logotipa pa je zanimiv zaradi izbire tridimezionalne tipografije, ki je v 

elektronski glasbi precej redka. Poleg tega je uporabljena tudi modra barva, kar 

skupaj  z obliko povzroča, da logotip, tudi če je podan samo v tipografski obliki, 

zelo izstopa med ostalimi na  predstavitvenem plakatu ali letaku. 

 

10. LAIDBACK LUKE 
 

 

Slika 27: Grafični znak  nizozemskega DJ-a Laidback Lukea 

 

Logotip Nizozemca Laidback Lukea sestavljata monogram in futuristično 

oblikovana tipografija. Tako kot pri izvajalcu Carlu Coxu so imeli oblikovalci srečo 

že pri samem umetniškem imenu z enakima začetnicama L, ki so ju s hrbtom 

postavili eno proti drugi.  Dodali so še nekaj modernih elementov, ki monogram 

naredijo bolj zanimiv in prepoznaven. Tako kot pri podobi Aokija tudi Laidback 

Luke uporablja svoj monogram v celostni vizualni podobi. Tipografija je v tem 

primeru dovolj berljiva kljub krepkosti in zelo stisnjeni postavitvi črk. 

 

11. ROGER SANCHEZ 

 

Slika 28: Grafični znak DJ-a Rogerja Sancheza iz dominikanske republike 

 

Sanchezov grafični znak izstopa predvsem zaradi zanimive oblike začetnice S, ki z 

minimalistično obliko slušalk predstavlja simbol, s katerim se tudi brez tipografskega 

dela predstavlja v svoji vizualni podobi. Monogram se lepo dopolnjuje z grafično 

oblikovanim napisom, ki jo sestavlja zelo preprosta berljiva pisava iz velikih tiskanih 

črk, celoten znak pa obkroža kontura zaobljenega pravokotnika. Logotip tako 
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poleg berljivosti zadošča kriterijem enostavnosti, z zanimivo obliko simbola pa tudi 

razlikovalnosti in prepoznavnosti. Kljub temu, da so ga oblikovalci zasnovali že ob 

začetku Sanchezove kariere, je v uporabi še danes, kar mu dodaja vrednost 

brezčasnosti. Z simbolom slušalk pa je tako kot pri grafičnih znakih Nerva ter Dimitri 

Vegasa in Like Mikea dosežena dobra referenčnost in željena sporočilnost.  

 

12. ARMIN VAN BUUREN 
 

 

Slika 29: Logotip nizozemske DJske legende Armina Van Buurena 

 

Armin Van Buuren je v elektronski glasbi zelo prepoznaven – skorajda dosega nivo 

samega Tiesta. Z elektronsko glasbo se ukvarja toliko časa kot Tiesto, njegov 

enostaven in prepoznaven logotip pa je bil oblkovan že ob začetku njegove 

kariere in je do danes ostal nespremenjen. Odlikuje ga pisava z imenom 

»Helvetica«, ki je ena najbolj priznanih in pogosto uporabljenih pisav v oblikovanju 

vizualnih komunikacij. Na spletu si lahko ogledamo celo celovečerni 

dokumentarec z naslovom Helvetica, ki predstavlja celotno zgodovino pisave. Pri 

Arminovem tipografskem logotipu gre za uporabo rahlo modificirane različice 

Helvetice, ki jo obkroža močna kontura pravokotnika, kar nam daje občutek žiga. 

(DJ master course, 2013) 

 

Takšne oblike logotipov so zelo jasne, preproste in pošiljajo močno sporočilo. Kljub 

spreminjanju trendov v oblikovanju logotipov bo takšna enostavna zasnova 

vedno ostala v modi in s tem dosegla kriterij brezčasnosti.  
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13. SKRILLEX 
 

 

Slika 30: Logotip najbolj znanega DJ-a, ki se ukvarja z "dubstepom",  Skrillexa 

 

Konstrukcija tipografije, ki je bila uporabljena pri zasnovi Skrillexovega grafičnega 

znaka, je zanimiva predvsem zaradi svoje asociacije na podžanr elektronske 

glasbe z imenom »dubstep«, s katero se ameriški DJ ukvarja. Gre za popolnoma 

drugačno zvrst »bass glasbe«, ki jo sestavljajo močni nizki toni, hkrati pa zelo visoke 

ferkvence in posebni avdio učinki. Da bi imeli tudi sicer boljšo predstavo o sami 

zvrsti, bi jo bilo treba poslušati in takrat bi hitro ugotovili, da se Skrillexova tipografija 

popolnoma sklada z slišanim zvokom. Sestavljajo jo ostri koti in individualna 

obravnava črk, detalj pa predstavljajo tri črke ILL, ki izstopajo zaradi kontrastne 

rdeče barve. ILL pa je velikokrat uporabljen kot posamezen abstrakten simbol in 

kljub temu, da gre v resnici samo za tri krepkejše obravane linije, bodo poslušalci 

elektronske glasbe takoj vedeli, za katerega elektronskega izvajalca gre. V tem 

primeru so torej oblikovalci učinkovito povezali obliko logotipa s samo dejavnostjo. 

 
 

14. ALLY & FILA 
 

 

Slika 31: Logotip egipčanskega "trance" dvojca Ally & Fila 

 

V osnovi je sicer predstavljeni tipografski logotip zelo zanimiv in udaren. Zaradi 

oblike tipografije bi ga lahko uvrstili v kaligrafsko znakovno obliko, saj črke delujejo,  

kot da  bi bile napisane ročno; morda gre v tem primeru celo za sam podpis 
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izvajalcev, zaradi česar tudi izstopa med ostalimi. Uporabo takšne oblike pisave 

sem razumela šele, ko sem ugotovila, od kod DJ-ski dvojec izvira   – Egipt. Sama 

oblika nas takoj asociira na arabski svet, s čimer je referenčnost v tem primeru 

dosežena. Problem pa se pojavi pri  berljivosti, saj tudi sama ob prvem pogledu na 

znak, ko izvajalcev še nisem poznala, nisem vedela, kaj ta grafični napis 

pravzaprav predstavlja.  

 

15. DADA LIFE 
 

 

Slika 32: Grafični znak švedskega dvojca Dada Life 

 

Naslednji izmed logotipov, zanimivih za analizo, je grafični znak švedskega dvojca 

Dada Life. Tipografski del je kot v večini primerov elektronskih izvajalcev 

popolnoma preprost, berljiv in sestavljen iz velikih črk. Zanimivost v tem grafičnem 

znaku predstavlja simbol, ki ga sestavljajo steklenica penine in dve banani, 

obarvani v kontrastnih rumeno, zelenih, vijoličnih odtenkih, kar povzroči efekt 

izstopanja med črno obarvanim napisom. Simbol je oblikovan s pridihom 

duhovitosti in učinkovito odraža njuno obsesijo z bananami in penino, ki jo sama 

razlagata kot »popolno kombinacijo za pridobivanje energije pred nastopi.« 

Simbol pa je postal stalnica tako na njunih koncertih kot tudi v celostni grafični 

podobi. 

 

16. OLIVER HELDENS 
 

 

Slika 33: Grafični znak nizozemskega DJ-a Oliverja Heldensa 
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Grafični znak Oliverja Heldensa izstopa predvsem zaradi ovalne oblike, ki je v 

elektronski glasbi zelo redka. Poleg tega je logotip oblikovan trodimezionalno, 

kljub temu pa je zasnovan dovolj enostavno. Za razliko od večine logotipov je 

tipografija oblikovana z orisno konturo, tako kot tudi ovalna oblika v ozadju. 

Logotip nas verjetno bolj spominja na tipične logotipe drugih dejavnosti (npr. 

Burger King) Vendar je željena sporočilnost kljub temu dosežena, saj obravnavani 

izvajalec izstopa tudi s svojim podžanrom glasbe z imenom »future house« ki je 

veliko »mehkejši« od vseh do sedaj predstavljenih, kar se odraža tudi v njegovi 

celostni vizualni podobi.  

 

17. AXWELL 
 

 

Slika 34: Grafični znak  švedskega DJ-a Axwella 

 

Axwell, eden od trojice bivše skupine Swedish House Mafia, že od začetka svoje 

kariere uporablja zgoraj navedeni logotip. Gre za tipografsko obliko, natančneje 

monogram, saj  osrednji del sestavlja njegova začetnica A. Oblika monograma je 

sicer zelo zanimiva, sestavlja  jo veliko detajlov, kar predstavlja problem pri kriteriju 

enostavnosti in pomnljivosti. Kljub temu pa je njegov logotip zelo prepoznaven in 

zaradi tipografskega elementa v spodnjem delu tudi dobro berljiv.  

 

18. VICETONE 

 

 

Slika 35: Grafični znak nizozemskega dvojca Vicetone 
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Logotip nizozemskega dvojca z imenom Vicetone sestavljata tako tipografski del 

kot abstraktni simbol. Predstavljeni logotip morda še najbolje odraža trenutne 

trende v oblikovanju, saj gre za razmeroma mlada izvajalca, ki se uveljavljata na 

elektronski glasbeni sceni. Kar  zadeva tipografijo gre, kakor smo že ugotovili glede 

na trende, za futuristično obliko pisave z zanimivimi povezovalnimi detajli. Prav 

takšen stil je uporabljen tudi za abstraktni simbol, ki ga sestavljata črki V in T, tako 

da se oba dela med seboj lepo povezujeta. Grafični znak  odraža enostavnost in s 

tem dosega tudi kriterij dobre pomnljivosti. Simbol pa dodaja »piko-na-i« in je 

zaslužen za boljšo razlikovalnost med množico futurističnih tipografskih logotipov. 

 

19. MARTIN GARRIX 
 

 

Slika 36: Grafični znak mladega nizozemskega DJ-a Martina Garrixa 

 

Zelo preprosta in učinkovita je tudi zasnova grafičnega znaka mladega 

nizozemskega izvajalca Martina Garrixa, ki trenutno podira vse rekorde na 

elektronski glasbeni sceni. Oblikovalci so po dobrem premisleku za simbol uporabli 

črki T in X, ki se pojavita v imenu izvajalca, in tako dobili obliko križev, ki so ju 

postavili skupaj horizontalno in diagonalno. Tako končna oblika deluje dovolj 

moderno, udarno in referenčno za izvajalca. Tipografsko različico ponovno 

definira preprosta in berljiva pisava, poudarka T in X pa tvorita harmonično 

povezavo s samim simbolom. 
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20. JUICY M 
 

 

Slika 37: Grafični znak ženske ukrajinske izvajalke Juicy M 

 

Za zadnjo analizo sem  izbrala žensko izvajalko z umetniškim imenom Juicy M. 

Sestavljen  je iz stiliziranega simbola jagode, kar lahko povežemo s samim imenom 

in izrazom »sočno«. Tipografski del pa sestavlja grafični napis, ki je oblikovan iz bolj 

okroglih oblik, ki odražajo ženstvenost. Zaradi samega simbola in celotne zasnove 

logotipa lahko torej ža na prvi pogled ugotovimo, da gre za žensko izvajalko, ne 

glede na uporabo roza barve, ki to le še dodatno potrjuje. Sporočilnost je v tem 

primeru dosežena, logotip  je berljiv, dovolj preprost in pomnljiv. 

 

Če povzamemo vse ugotovitve in lastnosti logotipov, ki se najpogosteje pojavljajo 

pri oblikovanju grafičnih znakov elektronske glasbe, ugotovimo, da je večina 

zasnovana v črni barvi, prevladujejo tipografske oblike, pri katerih je nabolj 

pogosta uporaba dvodemenzionalne, moderne, neserifne pisave s futurističnim 

pridihom. Večina logotipov zadošča skoraj vsem kriterijem učinkovitega 

oblikovanja, izstopajoči grafični znaki pa so predvsem tisti, ki imajo v svoji strukturi 

nekaj več, navadno so to simboli, ki vsebujejo zanimive, preproste detajle in jih 

ločujejo od logotipov ostalih izvajalcev, hkrati pa so hitro pomnljivi. Vprašanje se 

pojavlja le pri referenčnosti na elektronsko glasbo, na katero v dobesednem 

pomenu asociirajo le simboli kot so slušalke ali vinilna plošča. Vendar je prav zato 

uporaba abstraktnejših simblov bolj zanimiva in udarna, saj bi bila konstantna 

uporaba slušalk in plošč za vse predstavljene izvajalce popolnoma dolgočasna. 

Najbolj uspešni logotipi so tisti, ki svoj grafični znak uporabljajo v vseh aspektih 

svojega dela (Deadmau5, Tiesto) in s tem vsak dan širijo tako prepoznavnost 

simbola kot prepoznavnost sebe kot izvajalca. 
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7. LIKOVNO - PRAKTIČNI DEL 
 

Likovno-praktični del mojega diplomskega dela posvečam predstavitvi izdelave 

lastnega grafičnega znaka in priročnika celostne grafične podobe. Za oblikovanje 

lastnega logotipa sem se odločila, ker se tudi sama ukvarjam z elektronsko glasbo 

in si želim, da se moje veselje do dejavnosti odraža tudi v vizualni podobi, s katero 

bi se rada predstavila na spletu. 

 

Razjasnitev glavnih kriterijev za izdelavo učinkovitega simbola in analiza grafičnih 

znakov različnih elektronskih izvajalcev sta mi zelo pomagali   tako pri sami zasnovi 

skice kot tudi končem izščiščevanju grafičnega znaka. Na osnovi spoznanj likovno 

– teoretičnega dela sem skušala ustvariti čimbolj kvaliteten izdelek, ki bo zadoščal 

tako kriterijem za učinkovito zasnovo logotipa kot mojim lastnim željam. 

 

V tem poglavju bom predstavila celoten postopek izdelave: od osnovne ideje, 

skic, do računalniške izdelave grafičnega znaka v vektorski obliki ter nazadnje 

priročnika celostne grafične podobe. 

 

Celotno oblikovanje je bil zame zahteven in dolgotrajen proces. Glede na to, da 

gre za izdelavo lastnega grafičnega znaka, menim, da je to še težja naloga kot 

zasnova logotipa za neko podjetje ali posameznika. Skozi proces sem idejo in 

zasnovo večkrat spreminjala, kar pa je tudi potrebno za izvedbo učinkovitega 

končnega rezultata, s katerim sem bila na koncu zadovoljna. 

 

1. OD IDEJE DO SKICE (TIPOGRAFSKI DEL LOGOTIPA) 
 

Še preden sem se lotila iskanja in podrobnejše analize različnih grafičnih znakov v 

elektronski glasbi, sem veliko razmišljala o videzu mojega logotipa. Razmišljala sem 

o svojem stilu kot izvajalke elektronske glasbe, saj sem želela, da celotna grafična 

podoba odraža mene samo. V glavi  sem si izoblikovala nemalo zamisli, za katere 

se je kasneje izkazalo, da v računalniški obliki niso tako učinkovite, kot sem si 

najprej predstavljala, zato sem svojo idejo skozi ustvarjalni proces večkrat 

spreminjala, kot tudi samo razmišljanje o tem, kakšen grafični znak si v resnici želim. 
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Tako se je končni rezultat – kako zanimivo - izkazal kot čisto nasprotje mojim 

prvotnim idejam. 

 

Prvi korak je bil izbira primernega umetniškega imena, za kar sem porabila veliko 

časa, saj sem se le stežka odločila za tisto  pravo, ki se me bo »držalo« skozi 

celotno kariero. Izbirala sem med imeni Lanai, Nyana in Luxia.  Pred dokončno  

odločitvijo sem skicirala veliko različnih idej. 

 

       

 

     

Slika 38: Prve zasnove kaligrafskega logotipa 

 

Moja prvotna ideja je bila zasnova kaligrafskega logotipa. S takšno obliko sem si 

želela doseči mehkobo in ženstvenost ter takojšno asociacijo na izvajalko 

ženskega spola. Kot osnovo sem želela uporabiti svoj  podpis z umetniškim 

imenom, saj sem menila, da bo tako deloval bolj ženstveno in privlačno, kot če 

bom strukturirala logotip iz standardizirane črkovne vrste.  

 

Med podrobnejšim raziskovanjem tipičnih lastnosti grafičnih znakov v elektronski 

glasbi pa sem svoje mnenje popolnoma spremenila in se, glede na trenutne 

trende v oblikovanju, odločila, da vseeno skušam uporabiti bolj izčiščeno, tiskano 

futuristično pisavo, ki pa bo vseeno dosegla želeni učinek ženstvenosti. Ob analizi 

grafičnih znakov sem ugotovila, da so kaligrafski logotipi težje berljivi in ne dajejo 
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učinka profesionalnosti, s tem pa tudi ne dosegajo kriterijev enostavnosti, 

prepoznavnosti in pomnljivosti.  

 

Najprej sem oblikovala tipografsko obliko grafičnega znaka, saj je ta 

najpomembnejša. Po kasnejši preučitvi končnega izdelka pa sem se odločala o 

izdelavi samega simbola. 

 

Po izdelavi prvih skic sem se dokončno odločila za ime, saj je bila izbira odvisna 

tudi od samega likovnega izgleda  – zato sem zasnovala skice vseh treh imen, ki 

so bila v ožjem izboru. Izbrala sem ime Luxia, ki ima poleg izgleda tudi lep zven, ni 

težko izgovorljivo, povežemo pa ga lahko s simbolom luči in svetlobe.  

 

Ime je sestavljeno iz petih različnih črk, med katerimi sem iskala čimbolj učinkovito 

povezavo. Glavno povezovalno nalogo sem določila osrednji črki X, katere center 

predstavlja glavni vidni dražljaj v vizualni podobi besede. V nadaljnjih skicah sem 

začela uporabljati preprosto tiskano pisavo, ki sem ji skušala dodati nekakšne 

akcente, ki bi naredili logotip prepoznaven in zanimiv.  
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Slika 39: Različne idejne zasnove mojega logotipa 

 

Slika 40: Končna različica skice 

 

Ko sem skicirala zadnjo variacijo, sem takoj vedela, da je to tisto, kar iščem. 

Povezava med črkami L-X-A je po mojem mnenju zanimiva in zelo učinkovita. Po 

končani skici sem se lotila iskanja različnih tipografij, ki bi bile futurističnega in 

modernega izgleda,  še vedno pa bi delovale nežno in sofisticirano ter 

profesionalno.  

 

2. IZBOR TIPOGRAFIJE 
 

Kot sem že omenjala, je z današnjim razvojem tehnologije izbira in iskanje željene 

pisave postal zelo dolgotrajen proces. Na spletu imamo na voljo  celo vrsto 

spletnih strani, ki nam nudijo  skoraj neomejeno količino različnih pisav za prosto 

uporabo. Preiskala in preizkušala sem zelo veliko različnih pisav, iz katerih sem 

kasneje naredila ožji izbor, ki sem ga po dolgem času skrčila na dve potencialno 

ustrezni pisavi, iz katerih sem nato oblikovala dve različici tipografije glede na 

zasnovo izbrane skice. 
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Slika 41: Izbor pisav za logotip 

 

Čeprav so si nekatere pisave zelo podobne, so me zanimale podrobnosti 

tipografije, ki bi moj logotip naredile svojstven. V ožji izbor sta prišli obstoječa 

Wordowa pisava z imenom Gulim in pisava, ki sem jo našla na spletu in se imenuje  

Nasalization.  

1. GULIM: 

GULIM 

ABCDEFGHIJKLMNOQPRSTUVWXYZ 

0123456789 
GULIM ITALIC 

ABCDEFGHIJKLMNOQPRSTUVWXYZ 

0123456789 
GULIM BOLD 

ABCDEFGHIJKLMNOQPRSTUVWXYZ 

0123456789 
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2. NASALIZATION 

NASALIZATION 

ABCDEFGHIJKLMNOqPRSTUVwxyZ 

0123456789 
NASALIZATION ITALIC 

ABCDEFGHIJKLMNOqPRSTUVwxyZ 

0123456789 
NASALIZATION BOLD 

ABCDEFGHIJKLMNOqPRSTUVwxyZ 

0123456789 
 

Izbrala sem dva zelo različna tipa pisav: »Gulim« je minimalistično zasnovana 

pisava, ki sama po sebi nima posebnosti. Menila sem, da bom z njeno uporabo 

dosegla preprostost, zaobljeni robovi pa so delovali nežneje od sorodnih pisav 

podobnega videza. Zanimalo me je tudi, kako učinkuje sama oblika logotipa brez 

posebnosti v uporabi tipografije. Pisava »Nasalization« pa odraža popolno 

nasprotje zgoraj navedeni – gre za krepkejšo pisavo modernega videza, ki je kljub 

svoji krepkosti in zanimivi obliki črk še vedno dovolj berljiva in enostavno 

zasnovana. Takšen tip pisave se še najbolj približa trenutnim trendom, kljub vesoljski 

obliki črk pa okrogli robovi še vedno predstavljajo ženstvenost. 

 

3. OBLIKOVANJE TIPOGRAFSKEGA LOGOTIPA V VEKTORSKEM 

PROGRAMU COREL DRAW 
 

Naslednji korak v procesu oblikovanja je bila vektorizacija zasnovanih skic z 

uporabo izbranih pisav. 
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Slika 42: Pisava Gulim 

 

Sprva sem izdelala osnovno različico logotipa s pisavo Gulim. Čeprav gre za 

navadno tiskano pisavo, sem jo izbrala zaradi zaobljenih robov, ki delujejo 

nežneje. S preoblikovanjem vozlov sem sprva podaljšala spodnjo črto pri začetni 

črki L in s tem ustvarila povezavo s črko X. Črko U sem skrčila v višino, tako da je 

pozicionirana nad podaljšano črto pri začetnici. Naslednji korak je bil podaljšanje 

desnih krakov pri črki X, spodnjega sem podaljšala do te mere, da je segal do 

zadnje črke v logotipu – črke A. Črko A sem nato obrnila v poševni položaj in tako 

dobila vzporednico s podaljšanim krakom črke X. Nato sem podaljšala še prvi krak 

črke A in tako združila X in A. Na koncu sem poravnala še zgornje robove črk in s 

tem je bila osnova za moj logotip končana.  

 

Slika 43: Modifikacija pisave Gulim - vektorizacija logotipa 

 

Z videzom sem bila zelo zadovoljna,  kljub vsemu pa sem se odločila za nadalnjo 

variacijo, ki sem jo ustvarila tudi v skici – želela sem perforirati pisavo, ji dodati 

kroge, saj bi tako po mojem mnenju delovala bolj zanimivo, bolj bi se skladala s 

samim imenom in s tem efektom pridobila »disko« pridih. Tudi končni izgled te 

variacije logotipa se mi je zdel zelo zanimiv. 
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Slika 44: Variacija logotipa z uporabo krogov 

 

Kot pa sem že omenila, sem poleg pisave Gulim izbrala tudi pisavo Nasalization, ki 

že sama po sebi deluje nekoliko bolj posebno in futuristično. Sam postopek je bil 

enak kot pri izdelavi prejšnega logotipa, z rezultatom pa sem bila zadovoljna še 

bolj kot pri uporabi pisave Gulim. Po končani izdelavi sem vedela, da bo takšen 

končni izgled mojega tipografskega logotipa. Menim, da pisava deluje še bolj 

profesionalno, je zanimiva, moderna, vseeno pa vsebuje nekaj ženstvenosti z 

zaobljenimi zaključki. Tudi sama debelina pisave deluje bolj prepričljivo. Motila me 

je le ena podrobnost – če sem želela, da krogi učinkujejo, je moral biti vsaj levi krak 

črke X enakomerna črta in ne zamaknjena, kakor je pri osnovni pisavi. Zato sem 

poskrbela še za to podrobnost.  

 

 

Slika 45: Pisava Nasalization 
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Slika 46: Modifikacija pisave Nasalization - vektorizacija logotipa 

 

 

Slika 47: Ureditev zamika kraka črke X 
 
 

Tako sem dokončala izdelavo oblike same, vseeno pa sem po podrobnejšem 

pregledu ugotovila, da bo za doseganje profesionalnih kriterijev potrebnih kar 

nekaj manjših popravkov. Tokrat sem si pomagala z mrežo, s katero sem uredila 

razmerja, popravila debelino in definirala različne naklone. Skušala sem torej 

izčistiti vse možne detajle in tako je bil moj osnovi logotip v črni obliki končan. 

 

Tudi pri pisavi Nasalization sem se igrala s postavitvijo osnovnega kroga v logotip 

na različne načine in nastale so različne variacije, med katerimi se še nisem 

odločila za končno obliko.  
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Slika 48: Izčiščena končna oblika tipografskega logotipa 

 

 

4. OD IDEJE DO SKICE (SIMBOL) 
 

O simbolu, ki bi me predstavljal kot izvajalko elektronske glasbe, sem razmišljala že 

dolgo časa. Zasnova tega dela je bila veliko težja kot oblikovanje tipografske 

oblike. Želela sem si, da bi odražal stil moje celostne podobe, inspiracijo za svoj 

simbol pa sem iskala tako v dosegljivi literaturi, različnih publikacijah v zvezi z 

elektronsko glasbo, kot tudi   na spletu. Menim, da me podoba, ki je nastala v tem 

procesu, predstavlja dobro, s končnim rezultatom sem zadovoljna. 

 

Sprva sem izhajala iz same oblike trikotnika, ki mi je med geometrijskimi liki  najbolj 

pri srcu. Pri konstruiranju simbola sem si želela obdržati kar se da enostavno obliko, 

ki bi bila učinkovita in prepoznavna, hkrati pa vizualno privlačna. Skicirala sem kar 

nekaj različnih možnosti: 
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Slika 49: Različne idejne zasnove mojega loga 

 

Po izčrpnem pregledu in razmisleku sem izbrala obliko diamanta – simbol 

ženstvenosti in glamurja, ki se zelo dobro povezuje z mojo predstavo o lastni 

identiteti izvajalke elektronske glasbe. Predvsem zanimiva je njegova lomljena 

oblika, ki ob osvetlitvi povzroči čisto posebne vzorce svetlobe, sestavljene iz 

geometrijskih likov, kar bi lahko kasneje v karieri povezala tudi z vizualno 

produkcijo mojih nastopov. 

 

 

Slika 50: Idejne zasnove mojega loga v obliki diamanta 
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Po končni odločitvi o oblikah je sledila vektorizacija izbranih simbolov. 

 

 

Slika 51: Izbrani simboli 

 

5. OBLIKOVANJE SIMBOLA V VEKTORSKEM PROGRAMU COREL DRAW 
 

Zasnovo izbranih oblik sem začela v programu Corel Draw oblikovati s pomočjo 

osnovnih geometrijskih likov, največkrat trikotnikov.  Predvidena simetrija mi je 

olajšala celoten proces oblikovanja, saj sem  v programu konstruirala polovico 

diamanta glede na različne oblike (različno postavitvijo geometrijskih likov) in jo 

nato prezrcalila preko osi ter postavila v željeni položaj - tako sem dobila obliko 

diamanta. 

Oblikovala sem tri različne tipe diamanta glede na skice – od bolj enostavnega 

do bolj zapletene likovne konstrukcije. V tem primeru sem bila zadovoljna z vsemi 

tremi rezultati, tako da sem se težko odločila za končno obliko. Na koncu sem 

izbrala srednjo različico, torej ne najbolj enostavne in ne najbolj komplicirane 

zasnove – obliko, ki kljub dvodimenzionalni obravnavi oddaja učinek 

trodimenzionalnosti, vseeno pa dosega kriterij enostavnosti. 

 

Slika 52: Vektorizacija izbranih simbolov 
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Slika 53: Moja končna izbira simbola 

 

Po končani izbiri oblike simbola, sem tako kot tipografski del tudi tega morala še 

detaljno izčistiti in popraviti manjše napake, ki so pri geometrijskih simetričnih 

oblikah bolj vidne. Tako je bil proces oblikovanja mojega simbola končan. 

 

6. KONČNI IZDELEK 
 

Sledil je še zadnji korak v konstruiranju končnega rezultata. Oblikovala sem torej 

tipografski del logotipa ter ikonični simbol. Morala pa sem dobro razmisliti tudi o 

njunem likovnem medsebojnem odnosu. Kot smo ugotovili glede na različne 

videne primere, oblikovalci logotipov izvajalcev elektronske glasbe uporabljajo 

različne postavitve simbolov glede na logotip – najbolj pogosta je postavitev 

simbola na levo ali desno stran grafično oblikovane besede. V nekaterih primerih 

pa medsebojni odnos ni dokončno določen, saj ga izvajalci v svojih vizualnih 

predstavitvah uporabljajo ločeno. Sama sem želela doseči čimbolj zanimiv učinek, 

ki bi obdržal enostavnost celotnega grafičnega znaka. Tako sem v programu 

Corel izoblikovala različne postavitve diamanta. 
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Slika 54: Različne postavitve diamanta 

 

Najbolj sta me privlačili postavitev simbola na levo stran in uporaba simbola kot 

ozadje logotipa, saj je ta še najbolj izstopala. Po tehtnem razmisleku sem se 

odločila za prvo različico, pri apliciranju pa bi dovolila tudi ločeno uporabo 

simbola in logotipa. 

 

 

Slika 55: Končna čno-bela različics mojega grafičnega znaka 

 

Tako sem dosegla glavne kriterije učinkovitega oblikovanja logotipov. Moj grafični 

znak je berljiv, odlikuje ga enostavna zasnova, s tem doseže tudi pomnljivost. 

Simbol stiliziranega diamanta povzroča dobro razlikovalnost, saj do danes še 

nisem naletela na izvajalca ali izvajalko elektronske glasbe, ki bi za svoj simbol 

uporabljal diamant. Upam, da mi je uspelo doseči kriterij brezčasnosti, saj je 
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povezava med črkami L, X in A dovolj posebna in zanimiva, zato menim, da jo 

bom obdržala kar nekaj časa. Tudi izbrana pisava je dovolj moderna, sledi 

trenutim trendom. Ob spremembi mode grafičnega oblikovanja logotipov, pa bi 

lahko pisavo modificirala na sofisticiran način in tako bi še vedno obdržala 

značilno obliko prvotnega grafičnega znaka. Z njegovo zasnovo sem ustregla tudi 

lastnim željam in dosegla sporočilnost, za katero želim, da jo moj logotip oddaja. 

Grafični znak pa je tudi dobro aplikabilen, prvotna oblika je konstruirana v črno-

beli zasnovi, posebnost pa sem dosegla tudi s končno uporabo barve – uporabila 

sem nežnejši odtenek roza barve, ki odraža mene samo in nas že ob prvem 

pogledu asociira na ženstvenost. 

 

Slika 56: Barvna različica mojega grafičnega znaka 

 

7. PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE 
 

V zadnjem poglavju likovno – praktičnega dela sem po končanem strukturiranju 

glavnega simbolnega predstavnika moje lastne celostne grafične podobe 

oblikovala še priročnik CGP. 

 

1. ZAKONITOSTI ZAŠČITNEGA ZNAKA IN LOGOTIPA 

  

1. RAZMERJA 
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100% ČRNA R:55  G:52  B:53 

 

Slika 57: Osnovna razmerja logotipa 

 

2. BARVE 

 

           

 

 

 

 

Slika 58: Črno-bela pojavnost 
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R:239  G:110  B:168 R:223  G:11  B:131 

R:250 G:182  B:238 

 
 

Slika 59: Nedovoljena uporaba v črno-beli pojavnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                Bela podlaga                       Siva podlaga                          Črna podlaga 

Slika 60: Barvna pojavnost 
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       Intenzivno-roza podlaga       Pastelno-roza podlaga        Svetlo-roza podlaga                      

 

 Vijola podlaga                   Modra-vijola podlaga            Modra podlaga 

 

 

 

 

 

 

                                      Turkizna podlaga                Temno-modra podlaga 

 

 

3. PISAVA 

 

NASALIZATION 

ABCDEFGHIJKLMNOqPRSTUVwxyZ 

0123456789 
NASALIZATION ITALIC 

ABCDEFGHIJKLMNOqPRSTUVwxyZ 

0123456789 
NASALIZATION BOLD 

ABCDEFGHIJKLMNOqPRSTUVwxyZ 

0123456789 
 

Slika 61:Barvna pojavnost na različnih podlagah 
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 Velikost.: 3,18 x 6,62 cm                       Sorazmerna povečava 

 

 

                      Razteg v višino                                                    Razteg v širino 

 
Slika 62: Nepravilna povečava 

 

2. ZAKONITOSTI APLIKACIJ 

 

Vizitka 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Slika 63: Vizitka 
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CD ovitek in plošča 

 

 

Slika 64: CD ovitek 

 

 

Slika 65: CD plošča 
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Majice 

 

 

Slika 66: Bela majica 

 

 

Slika 67: Roza majica 
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Slika 68: Črna majica 

 
Ovitek  za telefon 

 

             

Slika 69: Ovitek za telefon 
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Slušalke 

 

Slika 70: Slušalke 

Usb enota 

 

Slika 71: USB enota 

Spletna stran 

 

 

Slika 72: Spletna stran 
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8. LIKOVNO - PEDAGOŠKI DEL 
 

V likovno-pedagoškem delu diplomskega dela bom najprej zasnovala učno uro s 

področja oblikovanja simbola ter logotipa, za katero bom sestavila učno pripravo. 

Izvedla pa sem tudi raziskavo o pomembnosti grafičnih znakov v elektronski glasbi 

s pomočjo ankete, katere rezultate bom interpretirala v drugem delu.  

 

1. ZASNOVA UČNE URE 
 

Pripravila sem učno uro, ki bi jo izvedla na šoli Franceta Bevka, v devetem razredu 

pri predmetu Likovna umetnost. Naloga učencev bi bila oblikovanje skice 

logotipa na temo glasbe, npr. za glasbeno skupino ali posameznega izvajalca, 

festival ali založbo. Učenci pa bi imeli tudi možnost predelave že obstoječega 

logotipa.  

 

1. UČNA PRIPRAVA 

 

UČITELJ Špela Nemec 

PREDMET Likovna umetnost 

RAZRED 9. razred 

ŠTEVILO UR 2 šolski uri 

LIKOVNO PODROČJE Risanje 

LIKOVNA NALOGA Oblikovanje grafičnega znaka po 

domišlji 

LIKOVNA TEHNIKA Kombinirana 

MATERIALI IN ORODJA Svičnik, barvni svinčnik, flomaster, A4 

risalni list 

LIKOVNI MOTIV Glasbeni logotip 

UČNE METODE Metoda praktičnega likovnega 

izražanja, razlaga, pogovor 

OBLIKE DELA Frontalna, individualna 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI Predstavitev Power Point, fotografije 

različnih primerov logotipov 

VRSTA UČNE URE Kombinirana 

MEDPREDMETNE POVEZAVE angleščina, matematika 

LITERATURA  Tacol, T., Frelih. Č, Muhovič J. 

(2002) Učbenik za likovno vzgojo 

za 9. razred: Likovno izržanje. 

Ljubljana: Debora 

 Butina, M. (1997). Prvine likovne 



64 
 

prakse. Ljubljana: Debora 

 Dabner, D. (2010). Grafično 

oblikovanje: Priročnik za grafične 

oblikovalce tiskanih, digitalnih in 

večpredstavnih medijev. London: 

Thames & Hudson Ltd. 

 Repovš, J. (1995). Kako nastaja in 

deluje učinkovita, tržno 

usmerjena celostna grafična 

podoba kot del simbolnega 

identitetnega sistema 

organizacij. Ljubljana: Studio 

Marketing. 

 Šuštaršič, N., Butina, M., Zornik, K., 

de Gleria, B., Skubin, I. (2004): 

Likovna teorija: Učbenik za 

umetniške gimnazije likovne 

smeri. Ljubljana: Debora. 

 

CILJI Učenci: 

 znajo razložiti pojme: grafični 

znak, logo, logotip, 

tipografski/ikonični/abstraktni 

znak 

 spoznajo postopek oblikovanja 

grafičnega znaka 

 usvojijo kriterije učinkovitega 

grafičnega znaka 

 oblikujejo grafični znak na 

tematiko glasbe, ki dosega vsaj 

tri kriterije 

 razvijajo sposobnost analiziranja 

in vrednotenja likovnih del 
 

POTEK UČNE URE  

Dejavnosti učitelja Dejavnosti 

učenca 

Metode in oblike dela, 

učila in pripomočki 

1. UVODNI DEL 
 

Učence pozdravim in se jim 

predstavim. 

 

 

 

 

 

 

Metode: pogovor 

 

Oblike: frontalna 

 

Tabelni zapis asociacij 
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Vprašam jih katere asociacije jim 

pridejo na misel ob pojmu glasba. 

 

Asociacije zapisujem na tablo. 

 

Na Power Point predstavitvi prikažem tri 

različne primere logotipov (glasbena 

skupina, glasbeni izvajalec, glasbeni 

festival). Učence vprašam, če vedo 

kako imenujemo prikazane sličice. 

 

Ko pridemo do odgovora grafični znak, 

pojasnim, kako imenujemo tako 

podobo (logo in logotip). Predstavim 

povezavo med asociacijami in 

logotipom. 

 

Učence vprašam kdo oblikuje grafične 

znake 

 

Skupaj naštejemo še druge izdelke, ki 

jih oblikuje grafični oblikovalec. 

 

 

 

Učenci naštevajo 

različne asociacije 

na tematiko 

glasbe. 

 

 

 

 

Učenci opazujejo 

in odgovarjajo. 

Učenci poslušajo. 

 

Učenci 

odgovarjajo. 

 

 

 

Učenci naštevajo 

različne izdelke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz različnih primerov z 

Power Point predstavitvijo 

 

 
 

 
 

 

2. OSREDNJI DEL 

 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih 

Prikažem Power Point projekcijo in 

povem, da se bomo pogovarjali o 

grafičnem oblikovanju, natančneje o 

grafičnih znakih. 

 

Učencem razložim pojem grafični znak: 

Grafični znak, ki ga imenujemo tudi kot 

logo ali logotip je zaščitni znak ali 

simbol, ki predstavlja določeno 

organizacije, podjetje ali dejavnost. Ob 

tem na različnih primerih razložim tudi 

razliko med pojmoma logo in logotip. 

 

Na Power Point predstavitvi prikažem 

štiri različne oblike grafičnih znakov in 

učence vprašam, če bi znali 

poimenovati vrste grafičnih znakov. 

 

Učencem povem kakšne oblike 

grafičnih znakov poznamo in jim 

razložim njihov pomen: 

 

Tipografski znak: je grafično oblikovana 

črka ali beseda 

Oblike tipografskih znakov: Logotip: ime 

organizacije, ki je oblikovano kot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci sodelujejo 

in odgovarjajo. 

 

 

 

Učenci poslušajo in 

razmišljajo. 

 

 

Učenci opazujejo 

in poslušajo 

 

 

Metode: razlaga, 

pogovor, delo s slikovnim 

gradivom 

 

Oblike: frontalna, 

individualna 

 

Prikaz različnih primerov z 

wer Point predstavitvijo 
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tipografski znak 

Kaligrafski logotip: ročno oblikovane 

črke, ki niso del standardiziranih 

črkovnih vrst, pogosto vezan na podpis 

Monogram: začetnica organizacije, ki 

je grafično oblikovana 

Ob razlagi podam primere tipografskih 

znakov. 

 

Ikonični znak: nosi sporočilo v ikonični 

podobi – pomemben je pomen znaka. 

Pri taki obliki je manj možnosti za 

napačno razumevanje sporočilnosti. 

Ob razlagi podam primere ikoničnih 

znakov in pojasnim njihov pomen. 

Prosim jih, da mi razložijo razliko med 

videni tipografskimi logotipi in 

prikazanimi ikoničnimi. 

 

Abstraktni znak: sporočilnost je bolj 

svobodona, odvisna je od odnosov 

oblik in barv, Pri taki obliki je težje 

doseči željeno sporočilo. 

Ob razlagi podam primere abstraktnih 

znakov. 

 

Kombinirani znak: je najpogostejša 

oblika grafičnega znaka, saj združuje 

prednosti posameznih vrst znakov. 

Najbolj pogoste so kombinacije 

ikoničnega ali abstraktnega znaka s 

tipografskim logotipom. 

Podam primere kombiniranih grafičnih 

znakov. 

 

Ko zaključim z razlago različnih oblik 

grafičnih znakov učence vprašam po 

kriterijih učinkovitega grafičnega 

znaka. 

 

Skupaj jih najprej naštejejo in nato jih s 

pomočjo primerov individualno 

razložim: 

1. enostavnost in razlikovalnost: 

učinkovit grafični znak se osredotoča 

na ključne elemente, ki izražajo filozofijo 

organizacije. Te elemente pa oblikuje n 

a izviren način. 

2. prepoznavnost in pomnljivost: 

Manj časa kot potrebujemo za 

prepoznavo in zapomnitev znaka, 

boljšo prepoznavnost in pomnljivost 

ima. 

3. brezčasnost: znak mora biti 

brezčasen in se ne sme opirati na 

trenutne oblikovalske smernice, 

moramo ga zastaviti tako, da bo še 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci opazujejo 

poslušajo in 

razložijo razliko 

med tipografskimi 

in ikoničnimi znaki. 

 

 

 

 

 

Učenci spoznavajo 

različne oblike 

grafičnih znakov. 

 

Učenci razložijo 

zakaj so navedeni 

znaki abstraktni. 

 

 

 

 

Učenci poslušajo. 

 

 

 

 

Učenci 

odgovarjajo na 

zastavljeno 

vprašanje. 

 

 

 

Učenci usvajajo 

nove pojme in 

zastavljajo 

morebitna 

vprašanja. 

 

Učenci razložijo 

zakaj videni znak 

ustreza danemu 

kriteriju. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Tipografski znak: 
 

 
Ikonični znak: 
 

 
 

Abstraktni znak: 
 

 
 

Kombinirani znak: 
 

 
 

Enostavnost in 

razlikovalnost: 
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vedno aktualen čez 10, 20 let. 

4. berljivost: pri tipografskih znakih 

moramo takoj ugotoviti pomen napisa 

5. aplikabilnost: znak mora biti 

oblikovan za uporabo v različnih 

medijih – črno-bela zasnova 

6. referenčnost in primernost: 

referenčnost je sposobnost znaka, da 

predstavlja stvari, dogodke in ideje. 

Znak mora biti primeren dejavnosti 

organizacije in njenu publiki ter ne sme 

predstavljati nečesa neprimernega 

 

Učencem razložim postopek 

oblikovanja grafičnega znaka s 

prikazom lastnega primera, ki sem ga 

izdelala zase. Razložim kako sem 

zasnovala začetno idejo in prikažem 

skice ter ga nato z računalniških 

programom preoblikovala v končno 

obliko.  

 

 

Napoved likovne naloge 

Oblikovanje grafičnega znaka. 

 

Razložim, da bo vsak skušal razviti 

grafični znak na tematiko glasbe, pri 

čemer imajo več možnosti: lahko 

oblikujejo znak za glasbenega 

izvajalca, skupino, glasbeno prireditev 

ali glasbeno založbo, imajo pa tudi 

možnost predelave že obstoječega 

logotipa glasbenega izvajalca. 

 

Svetujem jih, da skušajo izhajati iz 

osnovnih geometrijskih likov in uporabiti 

asociacije, ki smo jih v uvodu napisali 

na tablo – paziti morajo na preprosto 

zasnovo. Lahko pa oblikujejo katerokoli 

vrsto znaka, ki smo jih spoznali. Enega 

od učencev prosim, da ponovi, katere 

so vrste znakov. 

 

Opozorim, naj bodo pozorni na kriterije 

učinkovitega grafičnega znaka, med 

katerimi morajo upoštevati vsaj tri. 

Omejim sredstva za izražanje 

(uporabijo največ 3 barve). 

 

 

Pojasnim kriterije: izdelek naj bo 

estetsko oblikovan, zanimiv,  vsebovati 

mora vsaj tri kriterije za učinkovito 

zasnovo, jasno sporočilo, tehnična 

izvedba 
 

 

Učenci skušajo 

prebrati napis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci poslušajo 

navodila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbrani učenec 

ponovi vrste 

grafičnih znakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci pripravijo 

likovni material in 

pripomočke. 

 

Učenci se likovno 

izražajo in rešujejo 

Prepoznavost in 
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Likovno izražanje 

Izdelovanje skice grafičnega znaka. 

 

Učence pri delu spodbujam in jim 

individualno pomagam pri reševanju 

likovnih problemov. 

 
 
 
 

zastavljen problem. 

 

Ob delu si lahko 

pomagajo z 

predstavljenimi 

primeri logotipov. 

 

 

 

 

 

 
 

3. SKLEPNI DEL 
 

Z učenci uredimo razstavo nastalih 

izdelkov. 

 

Skupaj določimo prevladujoče oblike 

grafičnih znakov. 

 

Dela skupinsko analiziramo in 

vrednotimo glede na dane kriterije. 

 

  

Izdelke učenci 

podpišejo in 

datirajo. 

 

Učenci pospravijo 

material in 

pripomočke ter 

pripravijo razstavo 

nastalih izdelkov. 

 

Učenci skušajo 

določiti oblike 

nastalih grafičnih 

znakov. 

 

Učenci sodelujejo 

pri analizi in 

vrednotenju. 

Metode: pogovor 

 

Oblike: skupinsko 

 

 

2. ANKETA 
 

1.NAMEN IN CILJ 
 
 

Glede na izbrano tematiko mojega diplomskega dela sem se odločila, da bom z 

anketo ugotavljala, kako pomembni so grafični znaki za prepoznavnost glasbenih 

izvajalcev in raziskala, kako priljubljena je elektronska glasba pri otrocih v osnovni 

šoli. Zanimala me je razlika med poznavanjem tujih in slovenskih izvajalcev in 

povprečno število prepoznave tipografskih logotipov ter grafičnih znakov različnih 

bolj in manj znanih izvajalcev elektronske glasbe. Na koncu pa me je zanimalo še 

njihovo mnenje o pomembnosti logotipov za samo prepoznavo glasbenih 

izvajalcev. 

 

2. RAZISKOVALNA METODA 
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Pri raziskavi sem se odločila za uporabo metode anketiranja. Za vzorec sem izbrala 

učence osnovne šole Franceta Bevka 9. razreda. Vseh anketirancev je bilo 36, od 

tega jih je bila večina moškega spola - 24, ženskega spola jih je bilo 12. 

 

Tabela 1: Spolna struktura odgovorov 

 
 

Sestavila sem preprosto anketo, ki obsega pet vprašanj, od tega so štiri vprašanja 

zaprtega tipa in eno odprtega tipa, pri katerem so anketiranci zapisali odgovor 

glede na prepoznavanje logota. Sicer pa je bil pri prvem in zadnjem vprašanju 

možen le en odgovor, medtem ko so imeli pri drugem in tretjem vprašanju več 

možnosti. 

3. ANALIZA REZULTATOV 

 

1. Vprašanje: Ali poslušaš elektronsko glasbo? 

Vprašanje sem postavila za mojo predstavo o deležu učencev, ki posluša 

elektronsko glasbo. Predvidevala sem, da bo ta delež večji od polovice, glede na 

to, da gre za novejšo in modernejšo zvrst glasbe. 
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Tabela 2: Delež poslušalcev elektronske glasbe 

 

Kot sem prvotno sklepala, je v skupini anketirancev več kot 2/3 poslušalcev 

elektronske glasbe. 

 

2. Vprašanje: Ali si že slišal za naslednje izvajalce elektronske glasbe (DJ-e)? 

Z drugim vprašanjem sem želela ugotoviti, kakšno je v povprečju povznavanje 

elektronskih izvajalcev na splošno pri otrocih, zanimalo me je predvsem 

poznavanje slovenskih izvajalcev, med katerimi sem navedla dva manj in štiri bolj 

prepoznavne na slovenski glasbeni sceni. Sklepala sem, da bo prepoznavnost  

približno enakovredna  tako med tujimi kot slovenskimi izvajalci. 

 

Tabela 3: Poznavanje izvajalcev elektronske glasbe 
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Na moje presenečenje se je poznavanje slovenskih izvajalcev izkazalo za zelo 

nizko. Kot lahko razberemo iz tabele, med slovenskimi izvajalci izstopa samo Umek, 

ostale (Mike Vale, Beltek, Lucky Left, Alex Serra, Vanillaz) je v povprečju 

prepoznalo samo pet učencev od 36. Med tujimi izstopata David Guetta in Avicii, 

kar lahko povežemo z njunim zvezdništvom v glasbeni industriji. Sicer pa je tuje 

izvajalce prepoznalo v povprečju 13 učencev od 36. Rezultati tega vprašanja so 

se mi zdeli zanimivi glede na moja nasprotna pričakovanja. 

 

3. Vprašanje: Ali prepoznaš naslednje logotipe? 

Tretje vprašanje  se nanaša neposredno na vprašanje, ki sem si ga zastavila pri tej 

raziskavi: kako pomembni so v resnici logotipi za izvajalce elektronske glasbe. 

Navedla sem predvsem tipografske logotipe, kar pa mi je predstavljalo problem 

pri kredibilnosti odgovorov, saj so lahko učenci v tem primeru obkrožali enake 

izvajalce kot pri prejšnem vprašanju ne glede na to ali so logotip v resnici 

prepoznali. 

 

Glede na dejstvo, da več kot polovica anketiranih učencev posluša elektronsko 

glasbo, sem v tem primeru pričakovala v povprečju vsaj polovično prepoznavo 

od celote, torej 7 logotipov od 14. 

 

Tabela 4: Prepoznava logotipov 

 

Rezultat vprašanja je potrdil mojo hipotezo o prepoznavi logotipov, učenci so v 

povprečju prepoznali polovico vseh navedenih, kar nam pove, da  imajo grafični 
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znaki v elektronski glasbi  prav poseben pomen. Kot pa sem že omenila,  je v tem 

primeru težko določiti realno vrednost rezultatov. 

 

4. Vprašanje: Ali prepoznaš naslednje logote? 

Tokrat sem postavila odprti tip vprašanja – navedla sem simbole različnih 

izvajalcev elektronske glasbe in učencem prepustila, da na črto zapišejo odgovor 

ob morebitni prepoznavi. Menim, da je v tem primeru realnost rezultatov večja, saj 

resnično odraža njihovo prepoznavo. Glede na to, da gre za simbole, sem 

predvidevala, da bo povprečna prepoznava manjša kot pri prejšnem vprašanju. 

 

Tabela 5: Prepoznava logotov 

 

Ne glede na to, da je šlo pri tem vprašanju za težje prepoznavne simbole, je 

rezultat enak prejšnjemu: v povprečju je vseh 9 navedenih simbolov prepoznalo 

4,5 učencev, kar je ravno polovica. Rezultat vprašanja me je v tem primeru 

presenetil, saj gre pri nekaterih primerih za resnično abstraktne, ki so težji za 

prepoznavo. 

 

5. Vprašanje: Ali meniš, da so logotipi pomembni za prepoznavanje različnih 

glasbenih izvajalcev? 

Z zadnjim vprašanjem sem želela ugotoviti mnenje učencev o pomembnosti 

logotipov za prepoznavo izvajalcev. Predvidevala sem, da bo najbolj pogost 

odgovor številka 3 – srednje pomembni. 
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Tabela 6: Mnenje o pomembnosti logotipov za prepoznavanje glasbenih izvajalcev 

 

V tem primeru se je moja hipoteza uresničila, kar smo lahko tudi pričakovali glede 

na analizo prejšnih rezultatov. Največji delež učencev je odgovoril s številko 3, več 

kot polovica pa je kot odgovor podala številki 4 in 5, kar pomeni, da je splošno 

mnenje učencev, da so grafični znaki pomembni za prepoznavanje glasbenih 

izvajalcev. 

 

4. UGOTOVTVE 
 

Ob interpretaciji podatkov sem ugotovila, da je pri osnovnošolcih elektronska 

glasba v večini primerov priljubljena, kar je potrdilo moja pričakovanja, glede na 

to, da gre za modernejši glasbeni žanr. Presenetilo me je zelo slabo poznavanje 

slovenskih izvajalcev elektronske glasbe, pa  tudi nekaterih tujih, saj je v 

današnjem času ob poplavi raznih spletnih omrežij in medijev težko zgrešiti 

nastope in novice o omenjenih izvajalcih, še posebej če posameznika takšna zvrst 

glasbe zanima. Iz rezultatov je razvidno, da učenci bolje poznajo tuje izvajalce, 

katerih glasbo lahko vsakodnevno  poslušamo na različnih slovenskih radijskih 

postajah, kar pomeni, da gre v večini primerov za bolj splošno zanimanje in 

vsakodnevno srečevanje s takšnim glasbenim žanrom. 

 

Prepoznavanje logotipov pa me je presenetilo ravno zato, ker je bila splošna 

prepoznava različnih imen glasbenih izvajalcev manjša. Uspešni so bili tudi pri 
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prepoznavi simbolov, med katerimi sem navedla tudi abstraktne oblike in glede 

na to, da je šlo v tem primeru za odprto vprašanje, kjer so morali sami zapisati 

odgovor, je bila v splošnem prepoznava dobra. 

 

Zadnje vprašanje, ki se je nanašalo na moje vprašanje, zaradi katerega sem 

oblikovala vprašalnik, pa se je po mojih pričakovanjih izkazalo za pozitivno – 

učenci so s svojimi mnenji pritrdili, da grafični znaki igrajo pomembno vlogo pri 

prepoznavi različnih glasbenih izvajalcev, kar zajema eno mojih najpomembnejših 

ugotovitev skozi celotno oblikovanje diplomskega dela.  
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6. SKLEP  
 

Grafični znak je pomemben  za prepoznavo podjetij, izdelkov,  prav tako pa  tudi 

različnih glasbenih izvajalcev, ki se ukvarjajo z elektronsko glasbo. Je 

najpomembnejši sestavni del celostne grafične podobe, ki velja za ključni dejavnik 

uspešno zasnovane identitete  in jo vizualno predstavlja v najširšem smislu. 

Proces zasnove in oblikovanja grafičnega znaka je dolgotrajen in zahteven, saj 

mora oblikovalec dobro razmisliti, kako bo ustvaril učinkovit simbol, ki bo 

predstavljal celotno filozofijo in želeno sporočilnost , hkrati pa bo upošteval vse 

kriterije za učinkovito zasnovo. 

Oblikovala sem lasten grafični znak v povezavi z elektronsko glasbo, saj se tudi 

sama   ukvarjam s tem področjem umetnosti. Glede na to, da diplomsko delo 

obravnava modernejšo tematiko, sem v drugem delu teoretičnih izhodišč 

namesto literature, ki jo primanjkuje tako v knjižnjicah kot na spletu, raziskavo 

oblikovala predvsem na temelju lastnega znanja o elektronski glasbeni sceni, ki ga 

gradim že mnogo let. 

Opravila sem podrobno raziskavo in analizo grafičnih znakov različnih izvajalcev 

elektronske glasbe, ki so me inspirirali  pri mojem  delu. Z analizo sem dokončno 

spoznala praktično uporabo kriterijev za učinkovito zasnovo grafičnih znakov ter 

prednosti in slabosti, ki jih lahko prinašajo različne oblikovne in barvne likovne 

strukture v snovanju grafičnih znakov. Z upoštevanjem vseh ugotovitev teoretične 

raziskave sem v večih fazah oblikovala sprva tipografski logotip, nato pa še simbol, 

ki sem ju v zadnjem delu združila v celoto. Zasnovala pa sem tudi pravila o uporabi 

in pojavnosti mojega grafičnega znaka, ki sem jih predstavila v priročniku celostne 

grafične podobe. 

Pisanje diplomskega dela mi je bilo v veliko veselje predvsem zaradi izbire in 

združitve dveh obravnavanih področij, ki me v življenju najbolj zanimata – 

grafičnega oblikovanja in elektronske glasbe. 
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2015. Dostopno na spletnem naslovu: http://media.lessthan3.com/wp-
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Slika 15, Grafični znak, Tiesto, 2011. Pridobljeno 2. 8. 2015. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://woozworld-blog-en.s3.amazonaws.com/2012/05/tiesto-logo.png 

Slika 16, Pikselizacija tipografskega logotipa, 2011. Pridobljeno 2. 8. 2015. Dostopno 
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cache-ak0.pinimg.com/736x/9c/b7/ee/9cb7ee79b9ca958f290405bf9c860276.jpg 
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Slika 19, Grafični znak kanadčana Deadmau5-a. Pridobljeno 3. 8. 2015. Dostopno 
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Slika 20, Grafični znak ženskega DJ-skega dvojca Nervo. Pridobljeno 3. 8. 2015. 

Dostopno na spletnem naslovu: 

http://cdn.designcrowd.com.s3.amazonaws.com/blog/22-Logo-Designs-from-the-

Worlds-Most-Popular-DJs/nervo-logo-design.jpg 

Slika 21, Grafični znak  švedskega DJ-a Aviciija. Pridobljeno 3. 8. 2015. Dostopno na 
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Slika 24, Začetna oblika grafičnega znaka skupine Swedish House Mafia. 

Pridobljeno 5. 8. 2015. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.djsets.co.uk/Compilations/sebastianingrosso/shm_logo.jpg 

Slika 25, Prenovljen končni grafični znak skupine Swedish House Mafia. Pridobljeno 
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Dostopno na spletnem naslovu: 
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Slika 29, Logotip nizozemske DJske legende Armina Van Buurena. Pridobljeno 5. 8. 
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Slika 31, Logotip egipčanskega "trance" dvojca Ally & Fila. Pridobljeno 30. 7. 2015. 
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Slika 35, Grafični znak nizozemskega dvojca Vicetone. Pridobljeno 7. 8. 2015. 
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png 
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Dostopno na spletnem naslovu: 
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Slika 38, Prve zasnove kaligrafskega logotipa. Vir: Špela Nemec 

Slika 39, Različne idejne zasnove mojega logotipa. Vir: Špela Nemec 

Slika 40, Končna različica skice. Vir: Špela Nemec 

Slika 41, Izbor pisav za logotip. Vir: Špela Nemec 

Slika 42, Pisava Gulim. Vir: Špela Nemec 

Slika 43, Modifikacija pisave Gulim - vektorizacija logotipa. Vir: Špela Nemec 

Slika 44, Variacija logotipa z uporabo krogov. Vir: Špela Nemec 

Slika 45, Pisava Nasalization. Vir: Špela Nemec 

Slika 46, Modifikacija pisave Nasalization - vektorizacija logotipa. Vir: Špela Nemec 

Slika 47, Ureditev zamika kraka črke X. Vir: Špela Nemec 

Slika 48, Izčiščena končna oblika tipografskega logotipa. Vir: Špela Nemec 

Slika 49, Različne idejne zasnove mojega loga. Vir: Špela Nemec 

Slika 50, Idejne zasnove mojega loga v obliki diamanta. Vir: Špela Nemec 

Slika 51, Izbrani simboli. Vir: Špela Nemec 

Slika 52, Vektorizacija izbranih simbolov. Vir: Špela Nemec 

Slika 53, Moja končna izbira simbola. Vir: Špela Nemec 

Slika 54, Različne postavitve diamanta. Vir: Špela Nemec 
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Slika 56, Barvna različica mojega grafičnega znaka. Vir: Špela Nemec 

Slika 57, Osnovna razmerja logotipa. Vir: Špela Nemec 

Slika 58, Črno-bela pojavnost. Vir: Špela Nemec 

Slika 59, Nedovoljena uporaba v črno-beli pojavnosti. Vir: Špela Nemec 

Slika 60, Barvna pojavnost. Vir: Špela Nemec 

Slika 61, Barvna pojavnost na različnih podlagah. Vir: Špela Nemec 

Slika 62, Nepravilna povečava. Vir: Špela Nemec 

Slika 63, Vizitka. Vir: Špela Nemec 

Slika 64, CD ovitek. Vir: Špela Nemec 

Slika 65, CD plošča. Vir: Špela Nemec 

Slika 66, Bela majica. Vir: Špela Nemec 

Slika 67, Roza majica. Vir: Špela Nemec 

Slika 68, Črna majica. Vir: Špela Nemec 

Slika 70, Slušalke. Vir: Špela Nemec 

Slika 71, USB enota: Špela Nemec 

Slika 72, Spletna stran. Vir: Špela Nemec 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. PRILOGE  

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Pozdravljen/a! 

Sem študentka 4. letnika likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in v 

svojem diplomskem delu raziskujem logotipe v elektronski glasbi. Prosila bi te, da 

mi odgovoriš na nekaj vprašanj. Anketni vprašalnik je anonimen. 

1. Spol:   Ženski  Moški 

 

2. Kateri razred obiskuješ? _____________ 

 

3. Ali poslušaš elektronsko glasbo? (Obkroži) 

 DA  

 NE 

 

4. Ali si že slišal za naslednje izvajalce elektronske glasbe (DJ-e)? (Obkroži   

DA/NE) 

 David Guetta: DA   NE 

 Umek:     DA   NE 

 Tiesto:     DA   NE 

 Mike Vale:    DA   NE 

 Avicii:      DA   NE 

 Deadmau5:     DA   NE 

 Hardwell:      DA   NE 

 Nervo:      DA   NE 

 Beltek:         DA   NE 

 Carl Cox:         DA   NE 

 Lucky Left:         DA   NE 

 Alex Serra:         DA   NE 

 Vanillaz:         DA   NE 

 Porter Robinson:  DA   NE 

 Laidback Luke:    DA   NE 



 

 

Ali prepoznaš naslednje logotipe: (Obkroži logotipe, ki jih prepoznaš) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ali prepoznaš naslednje logote: (Na črto pod logotom napiši ime DJ-a, ki 

mu logotip pripada) 

 

 

 

 

                 ________________                  ________________                  ________________ 

 

 

 

                             

                     ________________                       ________________                        ________________ 

 

 

 



 

 

 

                ________________                    ________________                   ________________ 

 

6. Ali meniš, da so logotipi pomembni za prepoznavanje različnih glasbenih 

izvajalcev? (Če meniš da sploh niso pomembni obkroži 1, če meniš da so 

zelo pomembni obkroži 5) 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Hvala za odgovore! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


