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POVZETEK 

 

Ne glede na velikost organizacije, letni plačilni promet, organizacijsko strukturo, organizacijsko 

kulturo, naprave v lasti organizacije, poslovne prostore, organizacijsko klimo, organizacijsko 

strategijo, poslanstvo, vizijo, število zaposlenih itd v očeh javnosti vedno šteje oziroma 

organizacijo popolno predstavlja njena celostna grafična podoba. Celostna grafična podoba je 

identiteta organizacije, ki vključuje vso zgoraj našteto vsebino, ki jo mora grafični oblikovalec 

povezati v zaščitni grafični znak z naslednjimi elementi: slogan, logo in logotip. Grafična podoba 

organizacije je najbolj neposreden stik z javnostjo oziroma z okoljem, v katerem organizacija 

deluje. Organizacije se za namene prepoznavnosti in oglaševanja poslužujejo različnih sloganov, 

vendar večinoma uporabljajo zgolj enega, ki organizacijo spremlja skozi leta, desetletja in tako 

postane njen zaščitni znak. Temu primerno lahko vešči grafični oblikovalec, s pomočjo 

povezovanja grafičnih elementov, iz slogana ustvari in oblikuje logotip oziroma zaščitni grafični 

znak. 

 

Ključne besede: zaščitni grafični znak, logotip, slogan, povezovanje, celostna grafična podoba. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
In the public eye the organization is always considered or fully represented by its corporate 

identity that includes the size of the organization, annual payments, organizational structure, 

organizational culture, systems owned by the organization, premises, organizational culture, 

organizational strategy, mission, vision, number of employees etc. Graphic designer when 

designing graphic trademark by connecting graphic elements (logo, slogan and icon) must take 

in to consideration all abovementioned content that represents the identity of the organization. 

The graphic trademark is the most direct contact with the public or with the environment where 

the organization is present. Organizations use various slogans for the purposes of recognition 

and advertising, nevertheless only one is used over the years, decades and becomes 

organizations’ trademark. Skilled graphic designer can adequately create and design the logo or 

graphic trademark from a slogan with connecting graphic elements. 

 

Keywords: graphic trademark, logo, slogan, connecting, corporate identity. 
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1. UVOD 
 

Vsaka organizacija ima svojo identiteto, s katero je navzoča v svojem okolju. Identiteta jo 

definira in jo prikazuje takšno kot je. V sklop identitete organizacije sodi vse kar organizacija 

je to so zaposleni, stroji, prostori, zunanja podoba organizacije, organizacijska klima, 

organizacijska kultura, organizacijska struktura, organizacijska politika, poslanstvo, vizija 

ter najbolj izpostavljeno celostna grafična podoba organizacije. Kako pomemben je logotip, 

grafični znak, slogan in logo, se najbolje pokaže v praksi, ko se omenjene elemente celostne 

grafične podobe uporablja za oglaševanje, predstavljanje identitete organizacije in 

uresničevanje poslanstva ter vizije. Grafični oblikovalci organizacij imajo torej nalogo, da 

organizacijo, ki jo želijo predstaviti, preučijo v podrobnosti in vsak relevanten košček 

organizacije predstavijo v odmevni povezani celoti logotipa, grafičnega znaka, slogana in 

loga. 

Poleg loga in logotipa se pri večini organizacij pojavlja tudi  slogan kot predstavnik realne 

identitete. V diplomskem delu zato želim raziskati problematiko povezovanja med logi, 

logotipi in slogani. Cilj diplomskega dela je podrobna seznanitev z elementi celostne grafične 

podobe (logo, slogan, logotip, grafični znak), natančno raziskati funkcijo, pomen in namen 

celostne grafične podobe ter najti konkretne primere povezovanja logov logotipov in 

sloganov v zaščitnih grafičnih znakih in opisati njihovo funkcijo in razvoj. V nadaljevanju je 

bistvo diplomskega dela oblikovanje avtorskega grafičnega znaka, ki je povezan iz 

uveljavljenega slogana in logotipa konkretnega podjetja v zaščitni grafični znak in sem ga  

tudi podrobneje predstavila. V končnem je namen diplomskega dela tudi pedagoška 

priprava učne ure, ki sem jo pripravila tako, da vsebuje ključne elemente diplomskega dela, 

ki lahko dijakom na enostaven, preprost način, s pomočjo različnih pristopov odgovarjanja 

na vprašanja, skupinskega dela in »brainstorminga«, predstavi pomen povezovanja slogana 

in logotipa v zaščitni grafični znak. Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov: likovno-

teoretični del, likovno-praktični projekt in likovno-pedagoški del. 

V likovno-teoretičnem delu sem podrobneje definirala namen in vlogo slogana, logotipa, 

loga in grafičnega znaka. V nadaljevanju sem analizirala funkcijo povezovanja logov, 

logotipov in sloganov v celostno grafično podobo, proučila razvoj povezovanja logov, 

logotipov in sloganov na konkretnih odmevnih primerih iz prakse ter slednje analizirala v 

odnosu do likovnih kriterijev (t.j. enostavnost, razlikovalnost, prepoznavnost, pomenljivost, 

brezčasnost, berljivost, aplikabilnost, referenčnost ipd), učinkovitega sprejetja v javnosti in 

vloge v različnih okoliščinah. 
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Na osnovi spoznanj strokovno-teoretičnega dela sem v likovno-praktičnem projektu 

diplomskega dela oblikovala povezano celoto med logom, logotipom in sloganom 

konkretnega podjetja. Pri tem sem izhajala iz tega, da sem iz slogana naredila logotip. Svoje 

avtorsko oblikovanje slogana in logotipa sem predstavila od osnovne ideje, preko 

primernosti barve, likovne strukture, pomena, ki ga prikazuje, grafične oblike, vloge 

tipografije vse do končne oblikovane grafične celote. 

V likovno-pedagoškem delu diplomskega dela sem zasnovala pripravo učne ure na temo 

oblikovanja grafičnega znaka in uporabo slogana kot logotipa. 

V namen diplomskega dela sem si v začetku pisanja zastavila naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

- Kakšna je funkcija povezovanja logov, logotipov in sloganov? 

- Kakšen je razvoj povezovanja logov, logotipov in sloganov? 

- Kaj je pomembno pri tem, da se združita logotip in slogan? 

- Ali je primerno in koristno za vse organizacije, da se združita slogan in logotip? 

- Kakšne so prednosti in slabosti združevanja slogana in logotipa? 
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2. LIKOVNO – TEORETIČNI DEL 
 

V potrošniškem času, ko je javnost preokupirana z neomejenimi možnostmi in neskončnimi 

odločitvami, je ključnega pomena ostati konkurenčen. Veliko organizacij se zaveda, da 

morajo pri osvežitvi in spreminjanju svoje identitete še vedno ostati blizu svoji srži oziroma 

stari in znani temeljni identiteti. Za veliko teh organizacij je nova identiteta bolj pogosto 

razvojnega kot revolucionarnega pomena. To pomeni, da želijo, da stranka prepozna starega 

prijatelja in je hkrati pozitivno presenečena, da ima le-ta svež, nov vizualni videz (Knapp, 

2001). 

Vsakodnevno se organizacije na prostorski in časovni ravni spopadajo z iskanjem načinov, 

kako pridobiti pozornost okolice in potrošnikov. Vsepovsod kamor se ozremo smo 

preplavljeni z nešteto različnimi informacijami in stimuli, ki nam poskušajo približati nek 

izdelek ali storitev, ki jim že dolgo primanjkuje kvalitetnega razlikovanja. Vse več se 

pozornosti namenja le prikazovanju in predstavitvi izdelka ali storitve, raznolika izbira med 

različnimi produkti pa bledi. Posledično se organizacije srečujejo z vedno večjim pritiskom, 

da se poglobijo v svoje temeljne karakteristike, ki so osnovne oziroma srž organizacije in kar 

organizacijo naredi unikatno in jo izpostavi (Wiedemann, 2009).  

V začetku 70. let prejšnjega stoletja so bili logotipi na oblačilih večinoma skriti in prišiti na 

notranjo stran oblek, da so bili odmaknjeni pogledu javnosti. Nekaj primerov dizajnerskih 

znakov, ki so se pojavljali tudi na zunanji strani oblačil, se je pojavilo že v prvi polovici 

prejšnjega stoletja, vendar pretežno na teniških in golf igriščih bogatašev. Konec 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je v svetu mode zgodil preobrat in množični krog 

neokonservatistov je začel nositi prve majice in oblačila s prišitimi znanimi logi (krokodilček 

– Lacoste, kljukica – Nike) predvsem na zunanji strani oblačil  v javnosti izven golf in tenis 

igrišč. Takšno nošenje oblačil, s prišitim logi, je imela enako družbeno funkcijo, kot če bi na 

oblačilih visele etikete s cenami. Kasneje v sredini osemdesetih let prejšnjega stoletja se je 

trend počasi spreminjal in oblačila z upodobljenimi grafičnimi znaki so postajali modni 

dodatki, upodobljeni grafični zanki pa so postajali vse večji (Klein, 2004). V zadnjih desetih 

letih se je vloga grafičnega znaka močno spremenila, saj se ga uporablja v različne namene. 

Spreminja se v nekaj bolj prodornega, kar ima moč vplivati na družbo in ekonomijo in gre 

preko meja promocije izdelkov in storitev. Povečal se je trend organizacij, da razvejajo 

uporabo grafičnega znaka tudi za ubesedovanje etičnih in moralnih sporočil organizacij. 

Grafični znak je postal sodoben način komunikacije, da ga lahko potrošnik ali gledalec 

učinkovito najdeta. Obstaja zato, da igra pomembno vlogo (Wiedemann, 2011). 
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Naloga vsake organizacije je, da jo potrošnik oziroma okolica prepozna kot tisto pravo izbiro 

in se odloči za njene izdelke oziroma storitve namesto, da izbere podobne konkurenčne. 

Kako torej to doseči? Organizacija potrebuje kredibilno zapakiran paket, ki povezuje njene 

izdelke in storitve z njeno identiteto. Ko se organizacija s pomočjo različnih komunikacijskih 

kanalov predstavi javnosti, mora ustrezno izraziti svojo vrednost, individualno identiteto in 

primerno predstaviti svojo podobo. Vedno, v vsaki predstavitvi organizacije, mora tržna 

identiteta organizacije slediti organizacijski identiteti oziroma celostni grafični podobi 

organizacije in ne obratno (Wiedemann, 2009). Komunikacija obstaja že od začetka obstoja. 

Komuniciralo se je že dolgo pred nastankom jezikov. Komunikacija je potekala na različnih 

ravneh in s pomočjo raznolikih komunikacijskih kanalov oziroma posrednikov. Na začetku 

je bil znak, ki je nekaj pomenil, več skupaj sestavljenih znakov pa je tvorilo sporočilno 

vrednost. Komunikacija je potekala tudi s pomočjo mimike in gestikulacije, iz česar so ljudje 

lahko prepoznali čustva, zadovoljstvo, nezadovoljstvo, jezo, veselje, razdraženost itd. Iz 

znakov se je pozneje razvil jezik, vendar znaki so ostajali in jih ni mogoče zamenjati oziroma 

nadomestiti. Tudi danes si s pomočjo najpreprostejših znakov pomagamo razumeti in 

prikazati najbolj kompleksne in zakomplicirane ideje. Enako velja tudi za organizacije, ki 

imajo nalogo, da celostno grafično podobo predstavijo le z enim preprostim grafičnim 

znakom, ki  zajema bistvo celotne organizacije (Wiedemann, 2007). Oblikovalci imajo 

nalogo, da bistvo celotne organizacije eminentno predočijo javnost (Wiedemann, 2009). 

Celostna grafična podoba je način družbe, organizacije oziroma podjetja, da se predstavi  

javnosti – potrošnikom, investitorjiem in tudi zaposlenim. Glavna naloga celostne grafična 

podobe je komunikacija z javnostjo, da vzdržuje in gradi svojo identiteto v skladu s 

poslovnimi cilji. To se tipično kaže s pomočjo blagovne znamke, vendar vključuje tudi stvari 

kot so oblikovanje izdelka, oglaševanje, odnosi z javnostjo in podobno. Je prvi in najmočnejši 

elemnet, ki privabi stranko in je ključ prepoznavnosti organizacije (DE Chernatony, 2002).  

Če želi organizacija oziroma podjetje uspešno komunicirati z javnostjo, mora komunikacija 

postati sestavni del dolgoročnega strateškega planiranja. V jedrnati celoti mora izražat 

realno poslanstvo, cilje organizacije in identiteto. S celostno grafično podobo organizacija 

predstavi svojo identiteto in vzpostavi komunikacijo s potrošniki. Povzeto iz slovenskega 

etimološkega slovarja (Snoj, 2015), je beseda identiteta tujka, ki je prevzeta in prilagojena 

preko nemške besede identisch, identitӓt, kar pomeni istovetnost. Identiteta torej pomeni 

sebi enak, nezamenljiv in enkraten.  

Identiteto organizacije predstavljajo stroji, naprave, zaposleni, stavbe, razvoj, organizacija, 

način vodenja, organizacijska klima, organizacijski postopki, izdelki, storitve in ideje. Poleg 
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naštetega pomembnejšo realno identiteto organizacije predstavljajo še poslanstvo, vizija, 

cilji, strategije politike in filozofija. Identita organizacije se kaže v materialnih (npr.: 

uniforme zaposlenih) in nematerialnih (npr.: delovna klima) sredstvih, stvareh ter je 

množica vsega kar organizacija je, kar je bila, kar predstavlja in kam gre. Identiteta 

organizaciji daje njeno edinstvenost, nazamenljivost, enkratnost, ki se kaže v vsem kar 

organizacija je (naprave, zaposleni, stavbe, poslanstvo, vizija, itd.)  (Repovš, 1995). Brez 

celostne grafične podobe organizacije oziroma brez njene identitete ne more biti grafične 

identitete organizacije, oziroma grafični znak ne more izpolniti svojega namena 

(Wiedemann, 2009). 

V petdesetih letih prejšnjega stoletja se prvič začelo govoriti o tem, da potrošniki ne 

kupujejo izdelkov, ampak blagovne znamke. Takrat se je strokovna javnost prvič začela 

ukvarjati z imidžem organizacij, ki je vse kar o neki organizaciji mislimo, občutimo, na vse 

kar nas organizacija asociira, spominja in kar ob tem doživljamo. V imidžu je skrita 

psihološka vrednost izdelkov in storitev, ki jo posredujemo s pomočjo tržnega 

komuniciranja in oglaševanja, skozi kanale formalnih in neformalnih organiziskih virov in 

sprošča držljaje, ki prihajajo iz neposrednega stika posameznika z realno identiteto 

organizacije. Od tega je odvisno tudi cenovno ovrednotenje izdelkov ali storitev, ki jih 

organizacija ponuja. Imidž podjetja, blagovne znamke, storitve ali izdelke se oblikuje z 

informacijami, ki potecialnim potrošnikom zagotavljajo zadovoljevanje njihovih potreb 

(Repovš, 1995). Namen blagovne znamke je zagotavljati stalno ali celo pričakovano 

kakovost, kar vodi v zaupanje in veredostojnost blagovnih znamk, da potrošnik ne razmišlja 

o drugih proizvodih in storitvah. (DE Chernatony, 2002; Pfajfar in Konečnik, 2007). 

Blagovna znamka ima lahko čisto svojo lastno grafično podobo, ki ima enake elemnte, kot 

celostna grafična podoba organizacije (DE Chernatony, 2002; Repovš, 1995). Podoba 

blagovne znamke (glej Sliko 1) izhaja iz grafičnega znaka in je lahko povsem različna od 

grafičnega znaka organizacije (glej Sliko 2), kjub temu da je njej lastna. 
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Slika 1, Blagovna znamka S-Budget  

Slika 2, Zaščitni grafični znak Spar 
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2.1 GRAFIČNI ZNAK 
 

Vsi, ki so že kdaj delali z organizacijami in njihovim razvojem, vedo, da je najpomembnejša 

komponenta celostne grafične podobe grafični znak. Vsaka sprememba, ki se naredi na 

področju grafičnega znaka, mora biti temeljito preučena na podlagi njene racionalnosti, 

primernosti, ustreznosti in upravičenosti ter, da je narejena iz pravih razlogov. Prenagljena 

priredba grafičnega znaka lahko povzroči kolaps organizacijske osebnosti (Wiedemann, 

2009).  

Grafični znak je najpomembnejši element celostne grafične podobe. Grafični znak presega 

jezikovne pregrade in predstavlja najpomembnejši element komuniciranja organizacije z 

okolico. Zaščitni grafični znak organizacije je najosnovnejša stalnica celostne grafične 

podobe. Njegova osnovna pojavnost je kombinacija loga, črkopisa, barv, imena, slogana, 

simbola in logotipa (Mazzini, 2008; Repovš, 1995) (glej Sliko 3). Njegov pomen se v 

današnjih globalizacijskih časih stopnjuje, saj v različnih jezikih brez besed lahko 

posredujemo konkretne informacije, asociacije in podobe vezane na simbole in vsebino, ki 

jih znaki predstavljajo (Mazzini, 2008). Preden se oblikovalci lotijo oblikovanja zaščitnega 

grafičnega znaka, je neizogibno seznanjanje in globoko poznavanje strategij, politik, 

organiziranosti in marketinške kulture organizacije, da pokažejo želeno identiteto 

organizacije (Repovš, 1995).  

V trenutku, ko pokažemo grafični znak, se nam v glavi kažejo predstave, ki nas povezujejo z 

dotično organizacijo. Grafični znak je obljuba, ne samo blagovna znamka, je način izražanja 

organizacije v skrajšani jedrnati obliki. Grafični znaki so mogočni in impresivni, ker nam 

nekaj obljubljajo. Bolj nedvoumno oziroma razločno je grafični znak definiran oziroma 

oblikovan, bolj jasno predstavlja vrednote organizacije. Grafični znak je vizualno 

prepoznaven, vendar je brez dobro stoječe organizacije s prodornim poslanstvom in 

prepričljivo vizijo v ozadju le oblika brez vsebine (Wiedemann, 2009). Grafični znak ni 

definiran samo po vizualni in estetski plati, ampak tudi po poziciji, ki jo ima v družbi in na 

trgu. Grafični znak ima sposobnost, da nas prepriča o dodani vrednosti izdelkov in storitev 

in nas vodi k določeni organizaciji oziroma k nakupu izdelkov in storitev le-te in ne k njeni 

konkurenci. Grafični znaki lahko celo stimulirajo željo oziroma potrebo, ki prej sploh ni 

obstajala oziroma zanjo nismo vedeli. Ko je enkrat v naših glavah ustvarjena asociirana 

ideja, nas le ta vodi k organizaciji. Skozi asociacijo z grafičnimi znaki gradimo lojalnost do 

organizacije oziroma blagovne znamke. Na koncu smo celo ponosni in nagrajeni s tem, da 

nosimo znamko določene organizacije (Wiedemann, 2011).  
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Uspešno ustvarjen zaščitni grafični znak predstavlja grafično kakovostno različne, v 

strateških izhodiščih potrjene vsebine. Poleg ustrezne sporočilne vrednosti mora biti 

grafični znak enostaven, enoten, jasen, pravilen, zapomnljiv in berljiv oziroma povedano na 

kratko, upoštevati mora pravilo »dobre oblike«. Prav tako je pomembno, da ni prenasičen s 

premnogimi detajli in podrobnostmi, saj lastnosti grafičnih znakov pridejo do izraza v 

ekstremnih razmerah zaznave, ki so: slaba osvetljenost, kratke izpostavitve, v gibanju, v 

konkurenčnem okolju ipd. (Mazzini, 2008). 

 

Slika 3, Nike – zaščitni grafični znak 

  

LOGOTIP 

LOGO ZAŠČITNI GRAFIČNI 

ZNAK 

SLOGAN 
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2.2 LOGOTIP 
 

Logotip je grafični element, ki označuje neko podjetje, organizacijo ali produkt in je 

sestavljen iz več črk. Pri logotipih ne vplivajo na oblikovanje le pomenske likovne in barvne 

strukture, ampak tudi vsebina, ki ga zastopa kombinacija črk. Namen logotipa je predvsem 

lažja prepoznavnost posamezne organizacije, podjetja, produkta. Logotip je ime organizacije 

ali blagovne znamke (glej Sliko 4), ki je izpisano z značilnimi črkami (Repovš, 1995).  

Vloga logotipa pri delovanju organizacije je bistvenega pomena, saj je osnova za potrebe 

razlikovanja oziroma diferenciacije izdelkov in storitev določene organizacije od 

konkurence. Oblikovanje logotipa mora biti strateško in ne taktično, ker mora izžarevati 

bistvo organizacije, njenega delovanja, kar pa je tudi izhodišče za oblikovalce (DE 

Chernatony, 2002).  

Slika 4, Nike - logotip 

2.3 LOGO 
 

Slika pove več kot tisoč besed. Logi so vizualni simboli, ki so lahko visoko učinkoviti in lahko 

dosežejo široko razširjeno priznanje, če so dovolj prodorni oziroma vplivni. Niso le sredstvo 

komunikacije za pošiljanje signalov, ampak imajo tudi estetski in kulturni potencial. Ko se 

oblikuje logo, ki se ga uporablja internacionalno, je zlasti pomembno, da tisto, kar želi 

povedati, sovpada s tem kar prikazuje. Dandanes, ko smo preplavljeni z različnimi mediji in 

slikami, je ključnega pomena, da sporočilo doseže pravo občinstvo na pravem področju; 

komercialnem, kulturnem, političnem ali obremenjenim z okoljevarstvenimi problemi, ki se 

lahko dogajajo v lokalnem, regionalnem, nacionalnem ali internacionalnem prostoru. Prav 

zaradi slednjega je poglavitno, da je logo izdelan oziroma oblikovan v visoki vizualni 

kvaliteti in s pomočjo izjemne kreativne sposobnosti. Poglavitnega pomena je, da se vsak 

oblikovalec zaveda, da nikoli ni druge priložnosti, da naredi prvi vtis (Wiedemann, 2011). 

Logo je najosnovnejši simbol organizacije in je stalnica celostne grafične podobe. Logo 

zaznamuje identiteto organizacije in ga prepoznamo kot glavnega predstavnika realne 



10 
 

identitete organizacije na simbolni ravni. Pri oblikovanju loga in njegove likovne sestave ter 

izbiri barv je treba biti pozoren, kajti to predstavlja sporočilno vrednost organizacije. 

Reprezentirati mora moč, poslanstvo, cilje, kulturo in filozofijo organizacije. Glavna 

značilnost loga je predstavljanje realne ali zaželene identitete organizacije (Repovš, 1995). 

Logo je prikazen v določeni likovni strukturi, ki se loči od svojega ozadja. Običajno so to 

polni, celoviti, delni ali konturni geometrijski liki. Logo mora biti preprost, enostaven in od 

daleč prepoznaven (glej Sliko 5). Lahko je spojen na značilen način, samostojen ali pa 

postavljen v značilne kompozicije na likovni površini. Bistven je medsebojni odnos med 

likovno strukturo loga in primerno ter namesko izbrano barvo oziroma povedano drugače, 

barve in oblike prikazujejo pomen, značilnost, karakter oziroma identiteto organizacije. 

Izbira pravilnega medsebojnega odnosa med oblikami, barvami in likovnimi strukturami 

loga je pomembna, saj lahko podzavestno sporočimo oziroma vzbujamo pozitivne ali 

negativne, prijetne ali neprijetne občutke, različne asociacije, ne da bi se zavedali kakšne 

impresije dajemo posamezniku (Repovš, 1995). 

Slika 5, Nike – logo 

 

2.4 SLOGAN 

Slogan je pozicijsko geslo oziroma osnovno sporočilo imena in loga organizacije in ima še 

bolj nedvoumno, direktno in enopomensko sporočilno vrednost. Slogan je osnovni in 

neločljivi del likovnih struktur celostne grafične podobe in je definicija organizacije ter jo 

loči in ji daje prednost pred njenimi konkurenti. Dobri slogani so filozofije odlične 

organizacije in predstavljajo generalno obljubo potrošnikom, ki jo organizacija s svojim 

delom izpolnjuje. Slogan govori o organizaciji, o njeni ključni sposobnosti in kompetentnosti, 

ki je v prid potrošnikom. (Repovš, 1995).  

Slogan z leti postane zaščitni znak organizacije. Dober slogan mora biti izviren, nepozaben, 

enkraten, unikaten, različen od drugih, resničen, kratek, preprost in privlačen ter mora 

vsebovati specifične konkretne obljube in ne sme biti splošen oziroma se nanašati na 

kogarkoli (glej Sliko 6). Dobre slogane se uporablja vrsto let, zato jih v Sloveniji dobro 
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poznane organizacije uporabljajo kot svoje zaščitne znake, saj so znani in uveljavljeni 

(Agencija E-media, 2016; Repovš, 1995).  

Primeri dobrih sloganov poznanih organizacij (Agencija E-media, 2016): 

MERCATOR: »Moj najboljši sosed« 

SPAR: »Dobro zame« 

TUŠ: »Tuš, vedno boljši« 

JAGER: »Vedno poceni« 

LIDL: »Preprosto več za vas« 

HOFER: »Več kot fer« 

EUROSPIN: »Pametni nakup« 

E.LECLERC: »Pri nas kupujete ceneje« 

 

Slika 6, Nike - slogan  

 

  



12 
 

3. PRIMERI POVEZOVANJA SLOGANA V LOGOTIP V PRAKSI 
 

Veliko organizacij se odloči za osvežitev oziroma prenovitev celostne grafične podobe z 

namenom boljše komunikacije z javnostjo in povečanja konkurenčnosti. V svojem 

diplomskem delu sem se osredotočila le na nekaj posebnih primerov iz prakse, ki se 

posredno povezujejo z mojo praktično projektno nalogo. Prvi primer je znamka oziroma 

grafični znak države Slovenije »I feel Slovenia«, kjer je bil iz slogana izoblikovan grafični 

znak. Drugi primer pa je prenovljena celostna grafična podoba radijskih programov Radia 

Slovenije, konkretneje prvega programa. 

3.1 I Feel Slovenia 

Urad vlade RS je 5. julija 2006 objavil razpis za oblikovanje novega slogana ter logotipa 

Slovenije. Oblikovalci so morali najti idejno rešitev za logotip ter idejno rešitev za slogan, 

kajti želeli so rešiti problem neprepoznavnosti Slovenije. Za slogan so izbrali idejo agencije 

Nuit »I feel Slovenia«, v besedi »Slovenia« je  poudarjen del besede »love«. Luks studio je 

oblikoval logotip, ki je bil sestavljen iz lipovega lista, Triglava in srca. Urad je opravil 

testiranje slogana in logotipa v domači in tuji javnosti. Javnost je slogan precej bolje sprejela 

kot logotip. Tako so se odločili, da bodo s sloganom nadaljevali z logotipom pa ne. Ugotovili 

so, da slogan vsebuje določene elemente logotipa. Zato so z grafično predelavo, v okviru 

celostne grafične podobe, slogan prilagodili tako, da je postal grafični znak (glej Sliko 7). 

Logotipa tako niso več iskali (Stritar in drugi, 2007). 

Slika 7, »I Feel Slovenia« - logotip Slovenije 

Ko je bil grafični znak z uveljavljenim sloganom dokončan, je bilo potrebno najti način za 

uveljavitev slednjega pri komuniciranju s tujino. Ker se je razvoj grafičnega znaka »I feel 

Slovenia« dogajal ravno v času predsedovanja Slovenije in sta do tega časa posebna celostna 

grafična podoba in načrt komuniciranja že obstajala, je prevladalo mnenje, da se ne 

uporablja dveh močnih identifikacijskih znakov hkrati, ampak se seznanitev z novim 

grafičnim znakom »I feel Slovenia« najprej opravi v domači javnosti. Kasneje se je v letih 

2008 in 2009 grafični znak izrazito uporabljal in implementiral tako vizualno kot vsebinsko 

in se tako tudi uveljavil na področju turizma: sejemski nastopi, dogodki doma in v tujini, 

publikacije, oglaševanje, turistični spominki in promocijska darila, kar je pomembno 
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prispevalo k večji prepoznavnosti grafičnega znaka in Slovenije v tujini. Z dosledno in 

konsistentno uporabo smernic celostne grafične podobe grafičnega znaka in s posebnim 

poudarkom na neokrnjeni (zeleni) barvi, je Slovenska turistična organizacija izvajala tržno 

komunikacijske aktivnosti  posebej na dveh področjih: v kulturi in športu. Grafični znak, ki je 

postal znamka, se je tudi kasneje, z začetkom v letu 2010, v vizualnih elementih vključeval v 

vse pomembnejše športne dogodke (olimpijske igre, svetovno prvenstvo v nogometu, 

svetovno prvenstvo v košarki itd.) ter s tem še dodatno prispeval k prepoznavnosti 

grafičnega znaka in Slovenije tudi na drugih področjih in v tujini (Uradni Slovenski turistični 

informacijski portal, 2015). 

Grafični znak »I feel Slovenia« pomembno predstavlja Slovenijo kot deželo, ki jo začutiš. 

Znamka Slovenije je posebna in unikatna ter se bistveno razlikuje od drugih držav predvsem 

zaradi tega, ker izraža tudi čustva. Priča smo tudi povezovanju slogana v logotip oziroma 

grafični znak, ki se ga uporablja kot znamko. Grafični znak se uporablja celostno in v njem 

ves čas in v vseh aplikacijah nastopa tudi slogan, ki ima glavno sporočilno vrednost. Poleg 

tega pa, s pomočjo likovnih poudarkov, črkovni zapis slogana dobi dva pomena: »I feel love« 

in »I feel Slovenia«. S tem grafični znak dobi še večjo sporočilno vrednost in čustveno izraža 

pomen Slovenije oziroma čustveno navezanost do nje. 

3.2 Radio Slovenija – prvi program 

Radio Slovenija se je odločila prenoviti celostno grafično podobo vseh osmih radijskih 

programov (glej Sliko 8), od katerih so štirje slišni po vsej Sloveniji. Namen prenovitve 

grafične identitete je učinkovitejše in konsistentnejše komuniciranje s poslušalci. Poleg 

vizualne spremembe grafičnega znaka so se lotili tudi sprememb v raznolikosti programske 

ponudbe. S tem so želeli doseči, da se radijske postaje Radia Slovenije v prvi vrsti razlikujejo 

od drugih radijskih postaj in nato še, da se vsebinsko definira in razlikuje tudi med 

posameznimi programi Radia Slovenije. Z vizualno prenovo grafičnega znaka posamezne 

radijske postaje so se želeli približati korporativni podobi RTV Slovenije, ki bi nato 

sovpadala z grafičnimi znaki radijskih postaj in bi pripomogla k lažjim in bolj strateškim 

odločitvam v prihodnje. Cilj je torej poenotenje grafične podobe celotne »javne hiše« RTV 

Slovenije in le-to povezati z njenimi vrednotami (MMC RTV Slovenija, 2015). 
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Slika 8, Novi likovno poenoteni grafični znaki radijskih programov Radia Slovenije 

S posodobljeno podobo oziroma grafičnimi znaki radijskih postaj se želijo približati 

predvsem mladim, ki se z radijskimi grafičnimi znaki srečujejo tudi na spletu. Avtor 

prenovljene podobe grafičnih znakov radijskih postaj je mag. Luka Mancini, ki je predhodno 

opravil tudi študijo radijskih logotipov. Prišel je do zaključkov, da je večina evropskih 

radijskih postaj že poenotila podobo svojih radijskih programov v urejen sistem oblik, 

videza in sporočil. Temu sledi logični razvoj tudi pri Radiu Sloveniji, ki se je tako kot kažejo 

evropske smernice, usmeril k prenovi grafičnih znakov v dokaj preproste likovne rešitve 

(MMC RTV Slovenija, 2015). 

Glavne smernice so bile preprostost, svežina in likovno poenotenje grafičnih znakov ter 

boljše medsebojno razlikovanje med grafičnimi znaki programov. Sledili so že uveljavljeni 

likovni grafiki iz črkovne družine Dax, ki jo uporabljajo že vrsto let in je kompatibilna s 

podobo TV-programov, kar bo v prihodnosti omogočilo veliko lažje izvedljive krovne 

grafične spremembe (MMC RTV Slovenija, 2015). 

Prvi program Radia Slovenije je najpomembnejši in ima največjo pokritost po Sloveniji, zato 

je toliko pomembneje, da slednji posebno izstopa. Grafični znak, ki je včasih predstavljal 

podobo prvega radijskega programa Radia Slovenije (Glej Sliko 9) vsebuje malo likovnih 

prvin in preveč pisane besede in ga to dela zelo nezanimivega in neprivlačnega. Grafični 

znak se ne da razstaviti, saj se različnih grafičnih prvin ne da uporabljati posamično, ker so 

premalo zgovorne oziroma v javnosti premalo odmevne. Radijski program Prvi program 

Radia Slovenije ima tudi svoj slogan: »Vedno Prvi«, ki je bil v starem grafičnem znaku pisno 

predstavljen. V novem grafičnem znaku (glej Sliko 10) je slogan delno ohranjen in vdelan v 

grafično podobo novega grafičnega znaka. Nov grafični znak se uporablja tudi razstavljeno. 
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Ločeno posebej se uporablja logo (glej Sliko 11), ki predstavlja črko P, ki je sestavljena iz 

posebnih likovnih prvin. Logo ima pomembno sporočilno vrednost, saj je črka P sestavljena 

iz številke 1, sam P pa pomeni prvi. Tudi v tem primeru smo priča povezavi slogana v 

grafični znak. 

Slika 9, Star grafični znak prvega programa Radia Slovenija 

Slika 10, Nov grafični znak prvega programa Radia Slovenija 

Slika 11, Logo novega grafičnega znaka prvega programa Radia Slovenije 
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4. LIKOVNO - PRAKTIČNI PROJEKT 

 

4.1 OD MAJHNEGA PODJETNIKA DO PODJETJA S CELOSTNO 

GRAFIČNO PODOBO  
 

Pri likovno - praktičnem delu diplomskega dela sem se odločila oblikovati novo celostno 

grafično podobo podjetja AM-TEL d.o.o.. Podjetje obstaja že več kot 15 let in je majhno 

družinsko podjetje, ki se je od samega začetka v prvi vrsti ukvarjalo s telekomunikacijskimi 

storitvami in začelo kot organizacijska oblika podjetja samostojni podjetnik. Podjetje je v 

začetku sodelovalo le z nekaj manjšimi podjetniki nato pa je svoje delovanje razširilo in zdaj 

sodeluje z različnimi večjimi poslovnimi partnerji. Skozi leta se je podjetje širilo, tako po 

številu zaposlenih kot po dejavnostih, ki jih opravlja.  

AM-TEL d.o.o. opravlja naslednje dejavnosti: 

 vzdrževanje telekomunikacij, 

 razvoj telekomunikacijskih storitev, 

  šibko in jako točnime inštalacije, 

  razvoj novih produktov na področju bankomatskega poslovanja, 

  postavitev bankomatov, 

  čiščenje bankomatov, 

  zastopstvo,  prodaja in montaža IR grelnih panelov SUNNYHEAT, 

  razvoj lastnih produktov: antiskimming naprav za BA, 

 varnostno nadzorni centri,... 

4.2 OD IDEJE DO UPORABE V PRAKSI 
 

Podjetje je tekom delovanja pridobilo svoj sloves, iz katerega se je razvil slogan – preprosto 

zanesljiv, ki ga s pridom uporablja. Z odprtjem novega podjetja, z drugo organizacijsko 

obliko in sicer družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), si je podjetje želelo oblikovati novo 

celostno grafično podobo, ki bo nadaljevalo posle starega podjetja. Za spremembo celostne 

grafične podobe se je podjetje odločilo leta 2012 z odprtjem podjetja AM-TEL, razvoj 

telekomunikacijskih storitev, d.o.o., ki bo širilo in nadaljevalo delovanje svojega pravnega 

prednika. Ker novo podjetje deluje na širšem spektru dejavnosti in se ne ukvarja samo s 

telekomunikacijskimi storitvami ter sodeluje tudi z večjimi pomembnejšimi poslovnimi 

partnerji, sem prišla do nekonvencionalne ideje, da slogan podjetja spremenim v grafični 

znak in naredim popolnoma novo grafično podobo podjetja.  
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4.3 IZ SLOGANA V LOGOTIP 
 

Podjetje AM-TEL d.o.o. se je odločilo spremeniti grafično podobo. Svoje delo sem začela pri 

sloganu, ki je najbolj odmeven in najbolj odraža vse kar podjetje je, zato je bila v prvi vrsti 

moja naloga, da slogan ohranim in da logotip izhaja iz slogana. Podjetje ima registriranih več 

dejavnosti, prav tako pa deluje tudi na več različnih področjih in ima drugačno potencialno 

občinstvo, kar pomeni, da mora grafični znak odražati vse omenjeno. Iz slednjega sem 

izhajala in to mi je dalo idejo, da sem celoten logotip zaokrožila in z zaokrožitvijo predstavila 

kaj vse podjetje zajema oziroma kaj vse zanesljivo opravi. Z grafičnim znakom (glej Sliko 12) 

sem, poleg napisanega, sporočila, da je podjetje ne le zanesljivo in preprosto, ampak da 

podjetje svoje delo tudi odlično in korektno opravi. Zaokroženo celoto končuje roka, ki 

potrjuje njihovo zanesljivo in korektno opravljeno dokončano delo. Pri oblikovanju sem 

morala biti pozorna tudi na primernost, saj podjetje poleg s fizičnimi končnimi uporabniki v 

večji meri posluje in sodeluje tudi z večjimi poslovnimi partnerji.  

Slika 12, Grafični znak AM-TEL  

4.3.1 POSTOPEK IN RAZSTAVLJANJE LOGA IN LOGOTIPA 

V razvijanju grafčnega znaka je bila roka postavljena višje, vendar slednja ne odraža 

potrditve dobro opravljenega dela - »like« (glej Sliko 13). V nadaljevanju sem roko postavila 

v pravilni »like« položaj (glej Sliko 14) in omogočila podjetju, da samo roko uporablja kot 

logo (glej Sliko 15). Celoten grafični znak je v črni barvi, ker je oblika loga ločeno že dovolj 

igriva in tako s črno barvo pokažemo kontrast resnosti. 
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Slika 13, Napačno postavljen del grafičnega znaka AM-TEL 

 

Slika 14, Dokončni grafični znak AM-TEL 

Slika 15, Logo AM-TEL 
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4.3.2 NEGATIV, POZITIV  

Grafični znak se lahko aplicira na različne površine, ki niso vedno le bele barve, temu v prid 

sem grafični znak AM-TEL, v pravilni rabi, predstavila tudi v pozitivu (glej Sliko 16) in 

negativu (glej Sliko 17). Na temni/črni podlagi pridejo do izraza dovolj kontrastne barve, ki 

so zanimive, zato mora biti grafični znak, kot prikazano na negativu, v kontrastni beli ali 

svetli barvi, da prikaže vizualno napetost. Grafični znak ustvarjen v kombinaciji črne in bele 

barve je najbolj jasno in čitljivo prikazan. 

Slika 16, Pozitiv grafičnega znaka AM-TEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17, Negativ grafičnega znaka AM-TEL 
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4.3.3 BARVNE RAZLIČICE 
 

Barve so pomemben del vizualnega nagovora organizacije. Barva je subjektivno doživetje in 

je del mentalnega in ne fizičnega sveta, ki ga sproži zunanji dražljaj, zato je pomembna izbira 

prave barve oziroma barvnih kombinaciji. Kombinacija barv in barve same po sebi 

prispevajo k večji prepoznavnosti, berljivosti, raznolikosti in referenčnosti logov in celotnih 

grafičnih podob (Repovš, 1995). Grafični znak AM-TEL je v končni izvedbi v uporabi in v 

vseh aplikacijah v črni barvi, ker ima črna barva absolutno vrednost, je neprodorna, 

prikazuje eleganco, razlikovanje in resnost. Grafični znak AM-TEL sem v namen 

diplomskega dela upodobila tudi v rdeči (glej Slika 18), modri (glej Slika 19) in zeleni (glej 

Slika 20) barvi. 

Slika 18, Grafični znak AM-TEL v rdeči barvi  

Slika 19, Grafični znak AM-TEL v modri barvi 

Slika 20, Grafični znak AM-TEL v zeleni barvi   
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4.3.4 DOVOLJENE, NEDOVOLJENE RAZLIČICE 

Grafični znak je potrebno povečevati sorazmerno (v dvodimenzionalnem prostoru: 

navpično in vodoravno) (glej Sliko 21). Pravilna povečava in manjšanje grafičnega znaka je 

predvsem pomembna zaradi tipografije, ki je teoretično unikatna in z nepravilno povečavo 

ali manjšanjem popolnoma izgubi svojo identiteto (glej Sliko 22). Poleg slednjega svojo 

unikatnost popolnoma izgubi logo, saj nepravilno dimenzioniranje povzroči, da logo 

prikazuje popačeno roko »like«, ki je s tem izgubila svoj pripovednost.                                                                    

 

Slika 21, Dovoljena povečava grafičnega znaka AM-TEL 

 

 

 

Slika 22, Nedovoljena povečava grafičnega znaka AM-TEL 
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4.3.5 TIPOGRAFIJA 
 

Pisava, ki jo izberemo, je ključnega pomena, saj bralcu/potrošniku sporoča pomembne in 

enkratne informacije. Izbrana pisava v končni fazi bralcu/potrošniku pomaga ali mu 

onemogoča razumevanje sporočila, saj določa razpoloženje, držo in ton. Ni dovolj, da črke 

samo pritegnejo pozornost, morajo biti tudi čitljive, kajti nečitljive črke so napačno izbrane 

in sporočilno vrednost izničijo (Parker, 1997). Primerna tipografija pri uporabi logotipa je 

torej ključnega pomena, saj celotna podoba odraža sporočilno vrednost grafičnega znaka. 

Pri oblikovanju grafičnega znaka sem uporabila originalno tipografijo slogana, kajti želela 

sem, da je nov grafični znak še vedno povezan oziroma podoben staremu. Pri tipografiji sem 

vseeno naredila malo sprememb in tako omogočila, da slogan bolj sovpada z grafičnim 

znakom. Pisavo Belwe Cn BT sem spremenila tako, da sem zaokrožila spodnje in zgornje 

dele črk pri črkah a, b, c, č, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, r, s, š, t, u, v, z, ž. Nič nisem spremenila pri 

črki o in e (glej Sliko 23). 

Slika 23, Tipografija grafičnega znaka AM-TEL 

4.3.6 APLIKACIJE NA PROMOCIJSKE PRODUKTE 

V namene apliciranja na promocijske produkte sem v določenih primerih logo uporabila kot 

samostojni in edini zaščitni znak podjetja. Samostojni logo prikazuje igrivost in je privlačen, 

hkrati pa še vedno izraža odobravanje oziroma zanesljivost. Aplikacija loga (roke »like«) 

torej lahko nastopa ločeno in samostojno, saj je preprost in prikazuje zanesljivost, kar 

odraža slogan podjetja. Na sprednji strani majice bi aplicirali samo logo, ker je prodoren in 

vizualno privlačen hkrati pa tudi hitro opazen. Na hrbtni strani majice pa bo natisnjen 

celoten grafični znak podjetja, da je sporočilo jasno in popolno (glej Sliko 24). Na kapi naj se 

prikazuje celoten grafični znak, saj je kapa izpostavljen del oblačila, ki je takoj opazen in 

želim, da je prikazan celostno. V primeru, da se kapo nosi v kombinaciji s promocijsko 

majico, to pomeni, da je grafični znak podjetja upodobljen na sprednji in hrbtni strani 

posameznika (glej Sliko 25). Aplikacija na pisemske ovojnice ni več promocijskega značaja, 

saj logo oziroma grafični znak podjetja na pisemski ovojnici naslovniku razkrije informacijo 

o pošiljatelju poslovnega pisma. Da je pisemska ovojnica izpopolnjena, je na sprednji strani 

upodobljen logo (glej Sliko 26). Apliciranje je poleg na omenjene promocijske produkte 
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možno in zaželeno tudi na drugih promocijskih produktih in poslovnih darilih (koledarji, 

drugi kosi oblačil, rokovniki, svinčniki, blokci…). 

Slika 24, Aplikacija loga in grafičnega znaka AM-TEL na majice 

 

Slika 25, Aplikacija loga in grafičnega znaka AM-TEL na kape in skodelice 

 

 

Slika 26, Aplikacija loga in grafičnega znaka AM-TEL na pisemske ovojnice  
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5. LIKOVNO - PEDAGOŠKI DEL 
 

Za likovno - pedagoški del sem naredila pripravo na učno uro, ki vsebuje ključne elemente 

diplomskega dela. Učno uro bi izvedla na srednji trgovski šoli v Ljubljani v 4. letniku smer 

aranžerski tehnik. 

Šolsko leto 2015 / 2016 
Šola Srednja šola 
Predmet: Likovna umetnost 
Okvirni čas obravnavanega 
področja: 

2 šolski uri 

Razred: 4. letnik  
Likovno področje: Risanje  
Likovna naloga: Oblikovanje grafičnega znaka  
Likovna tehnika: Kombinirana  
Likovni materiali in 
pripomočki: 

Svinčnik, risalni list, črn flomaster, barvice 

Likovni motiv: Slogan kot logotip 
Učne metode: Razlaga, demonstracija, pogovor, diskusija, metoda praktičnega 

likovnega izražanja 
Oblike dela: Frontalna, skupinska 
Učni mediji in pripomočki: Fotografije različnih logotipov različnih organizacij, LCD projektor, 

računalnik, programska prezentacija fotografij (PowerPoint) 
Medpredmetne povezave: Podjetništvo 
Vrsta učne ure: Kombinirana 
Literatura: 
 

- Šuštaršič, N. (2004).Učbenik za likovno teorijo za 1. – 4. letnik 
umetniške gimnazije: Likovna teorija. Ljubljana: Debora. 

Cilji / dijaki: 
 

- usvojijo pojme: logotip, logo, slogan, grafični znak 
- prepoznajo  pomembnosti grafičnega znaka 
- razvijajo sposobnost ustvarjalnega mišljenja 
- ob uporabi likovnih materialov razvijajo motorične spretnosti 
- usvojijo dinamiko medsebojnega  sodelovanja v skupini 
- razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje 

likovnih del 
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Učitelj Dijaki Učne metode, 
sredstva, 

pripomočki  
 Uvodni del  

Dijake pozdravim in se jim predstavim.  
 

Dijaki odzdravijo.  
 

Pogovor, diskusija. 

Dijakom pokažem  nekaj fotografij 
znanih sloganov logov in logotipov. 
Dijaki niso seznanjeni, kaj slogani, logi 
in logotipi so. Naloga dijakov je, da 
med seboj pravilno povežejo loge, 
logotipe in slogane v pravilne znane 
grafične znake (Pepsi, Spar, 
Mercator,...) 

Ogledajo si fotografije. Sodelujejo in 
odgovarjajo na zastavljena 
vprašanja. 
Pravilno povežejo grafične znake. 

Prikaz fotografij, 
sloganov, 
logotipov, logov in 
grafičnih zankov. 
Pogovor, diskusija, 
razlaga. 

 
Izberem en pravilno povezan grafični 
znak (Mercator). Dijakom  naročim, da 
na danem grafičnem znaku pokažejo, 
kaj je logotip, kaj je logo in kaj je 
slogan. 

Odgovarjajo na dano vparašnje. 
Pravilno odgovorijo. 

Razlaga, pogovor, 
prikaz fotografije 
grafičnega znaka, 
diskusija. 

 
Napovem, da bomo danes za začetek 
malo podrobneje preučili grafične 
znake in njihovo sestavo. 

Poslušajo. Razlaga. 

Osrednji del 
Posredovanje vsebine o likovnih pojmih  
Dijake vprašam, kaj mi znajo pevedati 
o logotipu, sloganu, logu in grafičnem 
znaku. 

Odgovorijo na moja vprašanja. 
Odgovori so različni. 

Diskusija, pogovor. 
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Na primeru demonstriram, kaj je 
grafični znak, Grafični znak predstavlja 
slogan, logotip in logo. 

Poslušajo razlago, zastavljajo 
vprašanja. Si ogledajo fotografijo 
grafičnega znaka. 
 

Razlaga, prikaz 
fotografije 
grafičnega znaka. 

  
Grafični znak razdelim na tri dele: 
logotip, logo in slogan. 

Poslušajo razlago. Ogledujejo si 
fotografijo. 

Razlaga, prikaz 
razdeljenega 
grafičnega znaka, 
pogovor.  

 

 
Logotip je grafični element, ki označuje 
neko podjetje, organizacijo ali produkt 
in je sestavljen iz črk.   

Poslušajo razlago, zastavljajo 
vprašanja. Si ogledajo fotografijo 
logotipa grafičnega znaka. 
 

Razlaga, prikaz 
fotografije logotipa 
grafičnega znaka. 

 
Logo je vizualna reprezentacija 
organizacije. Je ime, simbol, 
monogram, znak, znamka ali 
katerakoli druga oblika, ki je 
oblikovana za lažjo in 
gotovo prepoznavnost organizacije.  

Poslušajo razlago, zastavljajo 
vprašanja. Si ogledajo fotografijo 
loga grafičnega znaka. 
 

Razlaga, prikaz 
fotografije loga 
grafičnega znaka. 
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Slogan je kratko izražena misel, moto, 
fraza oziroma kratka besedna zveza, ki 
predstavlja poslanstvo, vizijo in 
identiteto organizacije. Slogan se 
uporablja za politične ali oglaševalske 
namene.  

Poslušajo razlago, postavljajo 
vprašanja. Si ogledajo fotografijo 
slogana grafičnega znaka. 

Razlaga, pogovor, 
prikaz fotografije 
slogana grafičnega 
znaka. 
 

 
Napoved likovne naloge 
Pokažem zapis likovne naloge na ppt-
ju ter primer grafičnega znaka, kjer je 
slogan uporabljen namesto logotipa. 
 

Ogledajo si primer na ppt-ju. 

Ogledajo si primer grafičnega 

znaka. Spremljajo navodila, 

postavljajo morebitna vprašanja in 

si pripravijo delovno površino. 

Razlaga, pogovor, 
prikaz konkretnega 
primera grafičnega 
znaka.  

Demonstracija primera novega 
grafičnega znaka, v katerem je 
namesto logotipa zdaj slogan (namesto 
»Redbull« je zdaj »Ti da krila«). 

Ogledajo si primer in poslušajo. 

Zastavljajo morebitna vprašanja. 

Demonstracija 
grafičnega znaka. 
Pogovor, diskusija. 

Likovno izražanje (izvedba likovne naloge) 
Dijake pri delu spodbujam in jim 
pomagam pri reševanju idejnih 
problemov in likovnemu izvajanju ter 
skupinam svetujem.  
 

Dijaki v skupinah po tri izdelujejo 
likovni izdelek. 

Na prosojnici ni 
fotografije – dijaki 
ustvarjajo. 

Zaključni del 
Z dijaki si skupaj ogledamo končana 
dela. Obnovimo, kaj so bile likovna 
naloga, motiv in tehnika. 
Postavimo razstavo izdelkov skupin 
dijakov na tablo.  
Vsako skupino dijakov posebej 
pozovem, da predstavijo svoj grafični 
znak in ga na kratko opišejo. Skupaj 
ugotovimo, kateri izdelki so najbolj 
izvirni in so upoštevali kriterije. 
Skupaj ovrednotimo posamezne 

izdelke. Naročim jim, naj pospravijo 

svojo delovno površino. 

Izdelke prinesejo. Opazujejo 

izdelke, jih opisujejo, komentirajo, 

povejo svoja mnenja. Pospravijo 

svoje stvari in delovni prostor. 

Pogovor, diskusija. 
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6. SKLEP 
 

Identiteto vsake organizacije  prestavlja celostna grafična podoba, ki ne sestoji le iz grafičnih 

prvin kot so logotip, slogan, logo in zaščitni grafični znak, ampak iz vsega kar organizacija je, 

vse kar organizacijo predstavlja (organizacijska struktura, organizacijska kultura, naprave v 

lasti organizacije, poslovni prostori, organizacijska klima, organizacijska strategija, 

poslanstvo, vizija, število zaposlenih itd). Grafični elementi so ključni, vidni, neposredni, 

reprezentativni deli organizacije, ki ohranjajo in gojijo stik z javnostjo oziroma okoljem, v 

katerem je organizacija prisotna. Delo grafičnega oblikovalca, ki do potankosti pozna 

organizacijo, je, da odlično in v popolnost poveže grafične elemente (logo, slogan, logotip) v 

celostno oblikovan grafični znak. 

V diplomskem delu sem podrobneje opisala vsakega od grafičnih elementov in predstavila 

funkcijo in namen celostne grafične podobe organizacije. Skozi konkretna primera v praksi 

sem  nazorno predstavila časovno in krajevno nastajanje zaščitnih grafičnih znakov, ki sta 

nastala iz slogana ter v osrednjem delu diplomskega dela tudi sama oblikovala avtorski 

zaščitni znak iz slogana za dotično podjetje, ki je v realni uporabi. V zadnjem, teoretično – 

pedagoškem delu  sem sestavila  pripravo na učno uro, ki bi jo bilo moč izvesti v srednji šoli 

med dijaki četrtega letnika smeri aranžerski tehnik. 

Skozi pisanje diplomskega dela sem večinoma že odgovorila tudi na v uvodu zastavljena 

raziskovalna vprašanja in odgovore na njih konkretizirala iz različnih vidikov. Zastavila sem 

si pet raziskovalnih vprašanj, na katera bom v nadaljevanju bolj jedrnato odgovorila. Namen 

in razvoj povezovanja logov, logotipov in sloganov je boljša reprezentacija oziroma prikaz 

celostne grafične podobe organizacije v javnosti in njenem okolju in ne poenotenje slednje. 

Pri povezovanju in združevanju slogana in logotipa ključno vlogo, enako kot pri oblikovanju 

samega logotipa ali grafičnega znaka, igrajo berljivost, preprostost, razumljivost, 

primernost, pomenljivost in aplikabilnost. Zadnje našteto potrjujeta že avtorja Repovš 

(1995) in Mazzini (2008), ter dodajata še, da mora biti zaščitni grafični znak viden že od 

daleč, ne prenasičen z detajli in mora priti do izraza v ekstremnih razmerah zaznave (slaba 

osvetljenost, kratke izpostavitve, v gibanju, v konkurenčnem okolju ipd). Z menjanjem že 

uveljavljenih grafičnih elementov določenih organizacij izgubimo njihovo identiteto. 

Določene večje, že uveljavljene organizacije imajo že več let oziroma desetletij priznane 

oblikovane prepoznavne grafične elemente (logotip in slogan) in bi s spreminjanem zamajali 

celotno identiteto organizacije. Zato je pomembno, da grafični oblikovalec, ki se loti 

spreminjanja oziroma preoblikovanja grafične podobe organizacije, pozna celostno grafično 

podobo le-te (kot že v diplomskem delu večkrat omenjeno: organizacijska struktura, 
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organizacijska kultura, naprave v lasti organizacije, poslovni prostori, organizacijska klima, 

organizacijska strategija, poslanstvo, vizija, število zaposlenih itd). V primeru, ko se na trgu 

konkretno uveljavi slogan določene organizacije in ko javnosti ni predstavljen oziroma 

dobro znan zaščitni grafični znak ali logotip z imenom organizacije, je smiselno, da se v 

nadaljnjem razvoju organizacije, za boljšo prepoznavnost, iz že uveljavljenega ali na novo 

sestavljenega odmevnega slogana, oblikuje zaščitni grafični znak. Vsekakor pa slednje ne 

velja za vse organizacije, saj bi z menjavo oziroma spremembo zaščitnega grafičnega znaka 

izgubili pomemben del identitete organizacije. V določenih primerih pa je primerno oziroma 

celo koristno takšne spremembe uveljavljati oziroma oblikovati, saj s tem prepoznavnost in 

identiteto organizacije samo povečamo ter organizacijo osvežimo. 
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