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POVZETEK 

Kvaliteten logotip in celostna grafična podoba lahko pomembno pripomoreta k prepoznavnosti 

turistične kmetije na trgu. 

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela: likovno-teoretski in likovno-praktični del. V prvem, 

likovno-teoretskem delu, raziščem, kakšen je pomen celostne grafične podobe, na področju 

kmečkega turizma in v kolikšni meri je področje celostne grafične podobe razvito med 

slovenskimi turističnimi kmetijami, ter podam primerjavo z avstrijskim in italijanskim 

območjem. V tem delu raziščem zakonitosti oblikovanja grafičnih znakov, logotipov in celostnih 

grafičnih podob. Na podlagi dobljenih ugotovitev analiziram obstoječe grafične znake s 

področja kmečkega turizma. V drugem, likovno-praktičnem delu, na podlagi spoznanj, 

pridobljenih skozi likovno-teoretski del, oblikujem celostno grafično podobo za turistično 

kmetijo Na Lanišah. Avtorsko oblikovanje predstavim, od uvodnih idej, načrtovanja, izdelave 

logotipa v vektorski obliki, do končne celostne grafične podobe, z njeno uporabnostjo v praksi. 

 

Ključne besede: 

celostna grafična podoba, grafično oblikovanje, logotip, grafični znak, turistična kmetija. 

  



  



ABSTRACT 

Quality logo and corporate identity, can make an important contribution to the visibility of 

tourist farm on the market.  

The thesis is divided into two sections: Art-theoretical and practical section. In the first, art-

theoretical section, I investigate, the importance of corporate identity, in the field of rural 

tourism and the extent to which the scope of corporate identity is developed among the 

Slovenian tourist farms and I give a comparison with the Austrian and Italian areas. In this part 

I also research the basic principles of graphic design, logos and corporate identities. I analyze 

existing logos in the field of rural tourism, based on the obtained results. In the second, art-

practical section, I form a corporate identity for the tourist farm Na Lanišah, on the basis of 

lessons learned through the art-theoretical section. I represent my original corporate identity 

from the preliminary ideas, designing logo in vector format to the complete corporate identity 

and its usefulness in practice. 

 

Keywords:  

Corporate identity, graphic design, logo, graphic symbol, tourist farm. 
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1. UVOD 

Turizem postaja ena izmed vodilnih gospodarskih panog, s čimer pomembno vpliva na 

gospodarski razvoj, rast osebnega standarda in življenjske ravni, številnih turističnih držav in 

regij. V zadnjem obdobju se kažejo trendi usmeritve turizma od masovnega k bolj individualnim, 

zasebnim oblikam. Kot taka oblika turizma pa je tudi turizem na podeželju. Kmečki turizem pa 

ni le atraktivna alternativna oblika turizma, ki privlači goste zaradi svoje pristnosti, temveč je 

tudi pomemben vir dohodka in nosilec regionalnega razvoja.  

Turistične kmetije na trg vstopajo z raznovrstno ponudbo izdelkov in storitev, zato je, za boljše 

tržne rezultate, pomembno, da so le te dobro promovirane in predstavljene. Na tem mestu je 

pomembno znanje grafičnega oblikovanja in poznavanje njegovih zakonitosti, saj lahko 

kvaliteten logotip in celostna grafična podoba pomembno pripomoreta k prepoznavnosti 

turistične kmetije.   
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2. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA 

Celostna grafična podoba je del identitete organizacije in lahko pomembno pripomore k njeni 

prepoznavnosti na trgu. Po Repovšu (1995) se identiteta organizacije gradi znotraj 

referenčnega trikotnika (Slika 1): 

IMIDŽ 

predstava, impresija  

posameznika o organizaciji 

 

 

                                                  pravilen                                      ustrezen 

 

 

              IDENTITETNI SISTEM                        resničen                          ORGANIZACIJA 

                  simbolna raven                                                                 njena realna identiteta 

     izdelki, storitve, vedenje itd.                                                            outputi, objekti,  

                  na simbolni ravni                                                                  subjekti, vedenje 

Slika 1, Referenčni trikotnik 

Realna identiteta organizacije je sestavljena iz historične identitete, ki zajema zgodovino in 

razvoj organizacije iz materialne identitete, ki zajema izdelke, storitve, stavbe itd., ter iz idejne 

identitete, ki predstavlja poslanstvo, filozofijo, cilje in strategije organizacije. 

Imidž organizacije je njena blagovna znamka. To je predstava, ki jo imajo o organizaciji 

potrošniki. 

Simbolna identiteta organizacije pa je realna identiteta organizacije prevedena na simbolno oz. 

znakovno raven. Ta identiteta se gradi s pomočjo organizacije dražljajev, ki v potrošnikih 

vzbujajo predstavo o organizaciji. Z organizacijo vidnih dražljajev, to je z likovno znakovno 

podobo, z organizacijo slušnih dražljajev, kot so na primer glasovi in glasba, z organizacijo vonja 
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in okusa, lahko pomembno vplivamo na imidž organizacije. S pomočjo simbolne identitete 

organizacije si potrošnik o njej ustvarja mnenje, vtis, ne da bi bil v stiku z njeno realno identiteto.  

Vizualni, likovni oz. grafični del simbolnega identitetnega sistema organizacije je celostna 

grafična podoba, ker je za človeka vizualna zaznava najpomembnejši del spoznavanja, je le ta 

posledično najpomembnejši del simbolnega identitetnega sistema organizacije. Celostna 

grafična podoba je komunikacijski sistem, ki potrošniku na simbolni ravni posreduje realno 

identiteto organizacije. Ustvarjanje celostne grafične podobe, od oblikovalca zahteva 

razumevanje filozofije, ciljev, strategij in imidža organizacije, in s tem presega področje 

oblikovanja. 

2.1. ZAŠČITNI GRAFIČNI ZNAK IN LOGOTIP  

Grafični znak in logotip sta osnovna elementa Celostne grafične podobe, s tem sta hkrati glavna 

simbolna predstavnika realne identitete organizacije. Parker (1997) navaja: »Logotip je grafični 

element, ki predstavlja tip posla, asociacijo ali slog podjetja. Sestavljen je lahko iz črk, podob, 

likov ali iz njihove kombinacije« (str. 56).  

Repovš (1995), raje kot o grafičnem znaku organizacije, govori o simbolu organizacije. 

Ugotavlja, da sta moč in sporočilnost simbolov tesno povezana s človekovo podzavestjo in 

zgodovinskimi izkušnjami, ki so »zakodirane v človekovem genetskem spominu« (str. 101). S 

tega vidika je mogoče pojasniti, kako lahko grafični simboli, ki niso bili še nikoli videni, sprožajo 

pozitivne ali negativne asociacije. 

2.1.1. DELITEV GRAFIČNIH ZNAKOV (Repovš, 1995) 

Grafične znake delimo glede na elemente, ki ga sestavljajo. Razlikujemo med tipografskimi, 

ikoničnimi, abstraktnimi in kombiniranimi znaki. 

TIPOGRAFSKI ZNAK 

Pri tipografskem znaku gre za grafično oblikovano črko ali skupek črk. Tipografski znaki so zelo 

lahko zapomnljivi in pomensko stabilni, kar pa vpliva na diskurzivno pomensko omejenost in 

nefleksibilnost. Poznamo dve obliki tipografskih znakov – logotip in monogram. Logotip (Slika 

2) vsebuje ime organizacije, ki je oblikovano kot tipografski znak. Če črke niso del 

standardiziranih črkovnih vrst in so izpisane na roko, govorimo o kaligrafskem logotipu (Slika 3). 

Monogram (Slika 4) pa je začetnica podjetja, ki je oblikovana kot znak.  
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Slika 2, Logotip eBay 

 

Slika 3, Kaligrafski logotip Barbie                 

 

Slika 4, Monogram Explorer 

IKONIČNI ZNAK 

Ikonični znak (Slika 5) predstavlja nekaj zunaj sebe v realnosti. Prednost ikoničnega znaka je v 

njegovi neposredni sporočilnosti, v primerjavi z abstraktnim znakom je tu pomenska struktura 

jasnejša, enoumnejša in težje spremenljiva, kar zmanjšuje možnosti nepredvidljivih 

interpretacij pri sprejemnikih. Hkrati pa ima tak znak manjšo fleksibilnost in dopušča manj 

možnosti za spreminjane. 

 

Slika 5, Logotip Twitter 

ABSTRAKTNI ZNAK 

Abstraktni znak (Slika 6) pa za razliko od ikoničnega ne predstavlja ničesar zunaj sebe. 

Sporočilnost takega znaka je odvisna zgolj od oblikovnih in barvnih odnosov, ki ga tvorijo, kar 

mu omogoča pomensko svobodo. Pomenska svoboda, ki omogoča grajenje sporočilnosti iz 

»nič«, je hkrati njegova prednost in slabost, saj je potrebno vložiti veliko napora, da abstraktni 

simbol oblikujemo na način, da bo zgolj z oblikovnimi in barvnimi odnosi prenašal sporočilnost. 
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Sporočilnost abstraktnega znaka ni nikoli enoumna, ker je odvisna od individualnih doživljanj 

oblik in barv, kar lahko privede tudi do neželene sporočilnosti. 

 

Slika 6, Logotip Pepsi 

KOMBINIRANI ZNAK 

Kombinirani znak (Slika 7) je najpogostejša oblika grafičnega znaka, saj združuje prednosti 

posameznih vrst znakov. Najpogosteje gre za kombinacijo ikoničnega ali abstraktnega znaka z 

logotipom, v katerega se pogosto vključi tudi tipografsko oblikovano pozicijsko geslo. S 

tovrstnim znakom lahko oblikovalec najbolj optimalno doseže kriterije učinkovitega grafičnega 

znaka, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 

 

Slika 7, Logotip Fructal 

2.1.2. KRITERIJI UČINKOVITEGA GRAFIČNEGA ZNAKA (Repovš, 1995) 

Kvaliteto grafičnega znaka lahko presojamo po šestih kriterijih učinkovitega grafičnega znaka. 

Ti kriteriji so enostavnost in razlikovalnost, prepoznavnost in pomnljjivost, brezčasnost, 

berljivost, aplikabilnost ter referenčnost in primernost. 

ENOSTAVNOST IN RAZLIKOVALNOST 

Grafični znak na presenetljiv in izviren način izraža ključne elemente organizacije, ki izražajo 

njeno filozofijo. Učinkovit grafični znak mora vsebovati zanj značilne likovne kvalitete, ki ga 

bistveno razlikujejo od drugih in hkrati izražajo vizijo organizacije (Slika 8).  
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Slika 8, Logotip Nike 

PREPOZNAVNOST IN POMNLJIVOST 

K prepoznavnosti in pomnljivosti pripomore enostavnost in razlikovalnost znaka. Da je grafični 

znak dobro pomnljiv, vemo, kadar smo ga sposobni reproducirati po zgolj nekajkratnem 

videnju. Čim večja je prepoznavnost znaka, manj časa gledalec potrebuje, da ga prepozna med 

drugimi znaki (Slika 9). 

 

Slika 9, Logotip McDonald's 

BREZČASNOST 

Učinkovit grafični znak se ne opira na trenutne oblikovalske smernice, temveč stremi k 

brezčasnosti. Brezčasnost se doseže z upoštevanjem psihofizioloških zakonitosti likovnih 

elementov (Slika 10). 

 

Slika 10, Logotip Underground 

BERLJIVOST 

Za grafični zank je pomembna lahka berljivost, brez dvoma o tem, za katero besedo oz. črko gre 

(Slika 11). 
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Slika 11, Logotip Astra Australis 

APLIKABILNOST 

Učinkovit grafični znak mora biti oblikovan tako, da omogoča uporabo in tisk v različnih medijih, 

velikostih ipd. (Slika 12). 

 

Slika 12, Logotip WWF 

REFERENČNOST IN PRIMERNOST 

Znak, ki je referenčen, je sposoben predstavljati stvari, dogodke in ideje. Referenčnost znaka 

mora biti prilagojena tako dejavnosti organizacije kot njeni ciljni publiki. Pomembno je, da znak 

ne vsebuje nepričakovanih in neprimernih sugestij (Slika 13). 

 

Slika 13, Logotip Toys RUs 

2.2. TIPOGRAFIJA 

Izbira in oblikovanje ustrezne pisave je pomemben del celostne grafične podobe, saj vsaka 

organizacija, velik del informacij posreduje v obliki besedil. »Pisava (tipografija) – oblika črk, ki 

sestavljajo besedilo in naslove, ter način, kako so predstavljene – vpliva na obliko in sporočilnost 

bolj kot katerikoli drug vizualni element« (Parker, 1997, 59). 

Repovš (1995) tipografijo opredeli v ožjem in širšem pomenu. V ožjem pomenu gre pri 

tipografiji za »oblikovanje besedila iz tiskanih črk na določeni likovni površini« (str. 115), 
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medtem ko je v širšem pomenu »tipografija značilno oblikovanje pretežno verbalnega sporočila 

na likovni površini« (str. 116), pri čemer lahko oblikovalec, poleg tiskanih črk vključuje tudi 

druge like, ilustracije, fotografije, s katerimi okrepi sporočilnost.  

V kontekstu tipografije pojem črka pomeni znak, ki ni odvisen od njegove dejanske fizične 

oblike, naj se ta pojavlja kot: »klasična vita kovinska črka, črka na filmu, magnetnem traku, 

papirju ali kot niz matematičnih formul v računalniku« (Parker, 1997, str. 59). Niz znakov, ki so 

določene oblike, oz. črke tvorijo pisavo.  

Parker (1997) ugotavlja, da: »izkušeni oblikovalci ocenijo, do kakšne mere bo oblika pisave v 

določeni postavitvi prišla do izraza. Upoštevanje takih podrobnosti pripomore k sporočilnostni 

moči izdelka« (str. 67), saj je oblikovni potencial pisave odvisen od načina njene uporabe. 

Namen tipografije v celostni grafični podobi je v tem, da uzakonjena tipografska podoba 

komunikacijskih sporočil, izraža želeno realno identiteto organizacije (Repovš, 1995).  

2.3. BARVA 

»Vprašanje, kako uporabiti barve – in ali jih sploh uporabiti, ima neznanski vpliv na sporočilnost 

publikacije« (Parker, 1997, str. 168). 

Barva je pomemben element znotraj celostne grafične podobe organizacije, saj že same po sebi 

in v odnosu med sabo, pomembno pripomorejo k učinkovitosti grafične podobe. Barva lahko 

pripomore k večji učljivosti pa tudi k prepoznavnosti, razlikovalnosti, berljivosti in nenazadnje 

referenčnosti grafičnega simbola in celostne grafične podobe (Repovš, 1995). 

»Barva je subjektivno doživetje, ki nastane z draženjem receptorjev na mrežnici očesa« (Repovš, 

1995, 93). Zaznavanje barve ni fizično, temveč gre za mentalno doživljanje. Človeško oko 

zaznava svetlobo, elektromagnetno valovanje različnih valovnih dolžin (približno 380 do 760 

milimikronov), ki jo prevede kot barvo. Barva je torej le lastnost svetlobe.  

Barve v naši zaznavi, glede na svetlobo, čistost in barvni ton, vzbujajo asociacije, različne 

občutke in pomene. Hkrati pa je doživljanje barve odvisno tudi od drugih dejavnikov, kot na 

primer: barvno okolje posamezne barve in barvnih odnosov, ki se pojavljajo glede na velikost 

površin, obliko in oddaljenost, ter lastnosti barve znotraj likovne površine (Repovš, 1995). Z 

načinom, na katerega uporabimo barvo, lahko izražamo razpoloženja in čustva, s tem lahko 

stran poživimo in pritegnemo bralčevo pozornost. Butina (1997) navaja: »V začetku je bilo 
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človekovo življenje pogojeno z dvema faktorjema, ki ju ni mogel kontrolirati, z dnevom in nočjo, 

svetlobo in temo … Noč je prinesla pasivnost, mirovanje in je zavrla metabolično in žlezno 

dejavnost; dan pa je spet omogočil akcijo, povečanje metabolizma in izločanje žlez, da si je 

človek povečal energijo in podjetnost … Zato je temnomodra barva barva mirovanja in 

pasivnosti, rumena pa je barva upanja in aktivnosti …« (str. 195).  

Posameznim barvam lahko pripišemo naslednje lastnosti (v Repovš, 1995): 

RDEČA 

»Rdeča je barva ognja in krvi. Svetlo rdeča je dnevna, moška, spodbudna, dejavna. Temno rdeča 

je nočna, ženska, skrivnostna, barva osrednjega ognja človeka in zemlje« (str. 96). 

ORANŽNA 

»Oranžna je sredi poti med rdečim in rumenim, najbolj žareča med barvami. Simbolizira 

ravnotežje med duhom in libidom. Ko se ravnotežje poruši, je to lahko barva zmernosti in 

ljubezni ali pa razuzdanosti« (str. 96). 

RUMENA 

»Rumena je intenzivna, nasilna, neznosno ostra ali pa široka, najtoplejša, najbolj ekspanzivna 

barva, ki sili čez okvire. Je barva večnosti, povezana s skrivnostjo obnove. Barva zlata kot atribut 

božanstva, zemeljskega bogastva in moči« (str. 96). 

ZELENA 

»Zelena je barva rastlinskega kraljestva. Srednja vrednost in posrednica med vročim in mrzlim, 

zgornjim in spodnjim. Pomirja, osvežuje in je človeška. Barva vode osvežuje, pomirja in krepi. Je 

barva večne mladosti. Barva brez veselja, žalosti in strasti« (str. 96).  

MODRA 

»Modra je najgloblja, najčistejša, najhladnejša in najbolj nesnovna med barvami. Predmetom 

olajša oblike, jih odpira in razdira. Zavedna misel se v modri prepušča nezavedni. Modro je 

neustrašno, brezbrižno, z željo po čistosti nadzemskega in nesmrtnega. Modra barva pelje v 

osvoboditev« (str. 97). 

RJAVA 

»Rjava je barva ilovice in prsti. Spominja na odpadlo listje, jesen in žalost. Je simbol ponižnosti 

in revščine« (str. 97). 
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ČRNA 

»Črna je nasprotna beli in njej enaka v absolutni vrednosti. Izraža pasivnost, stanje izpolnjene 

in nespremenljive smrti. Žalovanje v črnem je brez upa. V žalovanju v belem je nekaj 

mesijanskega. Črno je barva obsodbe, odpovedi in ničevosti sveta. Črna je barva prasnovi, vidik 

teme, zla, tesnobe in nezavednosti. Daje občutek teže« (str. 97–98). 

BELA 

»Bela je absolutna, pomeni odsotnost in vrhunec barv. Je barva vrnitve, simbol sveta in 

absolutna tišina. Bela je barva čistosti. Sončna bela je simbol razcvetele dnevne zavesti, ki grize 

v resničnost« (str. 98). 

SIVA 

»Siva je barva pepela in megle, barva položnosti, otožnosti in dolgočasja« (str. 98). 

 

Tako kot druge grafične elemente je tudi barvo potrebno, za doseganje želenega učinka, 

uporabljati premišljeno in načrtovano. 

Če želimo učinkovito uporabljati barve, je potrebno poznavanje njihovih temeljnih načel. 

Osnova je barvni krog in barvna razmerja, ki jih predstavlja. V barvnem krogu so predstavljene 

osnovne barve: rdeča, modra in rumena, ter vmesni barvni odtenki, ki jih dosežemo z 

medsebojnim mešanjem osnovnih barv. Na podlagi barvnega kroga upoštevamo zakonitosti 

sorodnosti barv, komplementarnega in toplo-hladnega kontrasta. V veliko pomoč je tudi 

poznavanje in uporaba različnih, barvnih odtenkov, svetlostnih ali tonskih lestvic in nasičenosti 

barve (Parker, 1997). 

Pri grafičnem oblikovanju se je pomembno zavedati razlike med natisnjenimi barvami in 

barvami prikazanimi na zaslonu računalnika. Za prikaz barv na zaslonu se uporablja RGB barvni 

model, medtem ko tiskalniki uporabljajo barvni model CMYK. Cimerman in Maver navajata: 

»Problem, ki se pojavi, je, da ni univerzalno sprejetega standarda, ki bi določal, kaj točno so 

rdeča, modra in zelena barva. Odsotnost univerzalno sprejetega standarda pomeni, da je RGB 

barvni prostor odvisen od naprave, ki proizvede barvo in se zato lahko od naprave do naprave 

razlikuje« (Cimerman, Maver, 2015). 
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2.4. OBLIKOVALSKA NAČELA 

Pri oblikovanju celostne grafične podobe so nam lahko v pomoč osnovna oblikovalska načela. 

Parker (1997) navaja naslednja oblikovalska načela: pomembnost, razmerje, smer, skladnost, 

kontrast, celotni videz, zadržanost, podrobnosti in pregled krtačnih odtisov. 

POMEMBNOST 

To načelo priporoča združevanje elementov, ki so si sorodni po sporočilnosti in okolju. Pri 

oblikovanju ne moremo govoriti o pravilnih ali napačnih elementih, raje razmišljamo o 

primernih in neprimernih elementih. Elemente, ki so si sorodni, združujemo v skupine oz. enote. 

Tako so lahko na primer ime, znak in telefonska številka ena enota, ravno tako najbolje učinkuje 

več sorodnih fotografij, če so v eni enoti. 

RAZMERJE 

Pri upoštevanju razmerij je pomembno, da velikost določenega grafičnega elementa 

prilagodimo tako njegovi pomembnosti kot okolici. Tako, na primer, velik naslov na majhnem 

prostoru deluje utesnjeno in je nečitljiv in obratno, majhen naslov na velikem prostoru deluje 

izgubljeno. 

SMER 

»Učinkovito grafično oblikovanje bralca usmerja skozi publikacijo« (Parker, 1997). Grafični 

oblikovalec skozi oblikovanje ustvarja zemljevid poti, ki bralca vodi od ene točke proti drugi. 

Človeku zahodne civilizacije je najbolj naravno branje oz. sledenje podatkom, od zgornjega 

levega proti spodnjemu desnemu kotu. 

SKLADNOST 

Skladnost predpostavlja enotnost v slogu. Slog je način, na katerega se pojavljajo ponavljajoči 

se elementi. Grafično oblikovanje si prizadeva ustvariti publikacije, ki so hkrati notranje skladne 

in ne dolgočasne ne predvidljive. Skladnost po Parkerju dosegamo z:  

- »enotnimi zgornjimi, spodnjimi in stranskimi robovi, 

- enotno pisavo, velikostjo in razmikom med vrsticami besedila, naslovov, podnaslovov in 

napisov, 

- enotnimi umiki odstavkov in razmiki in razmiki med stolpci in praznim prostorom okoli 

fotografij, 

- ponavljanje grafičnih elementov na vsaki strani« (Parker, 1997).  
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KONTRAST  

Kontrast pripomore k dinamičnosti, saj ustvarja vizualno napetost. Pozorni smo na 

uravnoteženje besedila, slik in beline. Vizualno primerjamo temne dele besedila in temne slike 

s svetlejšimi deli in belinami. Udarna sporočila se običajno poslužujejo velikih kontrastov. 

Uporaba kontrasta ni nujna. Nekontrastna so običajno uradna sporočila in dopisi. 

CELOTNI VIDEZ 

Celotni videz mora biti sestavljen s pozornim upoštevanjem in usklajevanjem vseh elementov 

med sabo. Oblikovalec mora upoštevati vse od okolja, kjer bosta oglas ali publikacija objavljena, 

do tega, kako bosta videti v rokah bralca. Pri oblikovanju je potrebno upoštevati, kako se skupaj 

pojavljajo dvojice strani, in da so le-te usklajene, enaka usklajenost je priporočljiva za 

oblikovanje spletnih strani. 

ZADRŽANOST 

Pri oblikovanju je priporočljiva preprostost, saj naj bi bilo grafično oblikovanje za bralca 

neopazna sestavina. Poudarjanje doseže svoj učinek le, če je uporabljeno na pravih mestih. 

Pretiravanje v oblikovanju in poudarjanju lahko vodi, k: »popolni razvodenelosti grafičnega 

učinka« (Parker, 1997). 

PODROBNOSTI 

Pozornost do podrobnosti pripomore k uspešnemu oblikovanju. 

PREGLED KRTAČNIH ODTISOV 

K uspešnemu oblikovanju pripomore tudi razčlenitev pomanjšanih kopij izdelanih strani. Tako 

pomanjšanje omogoča pregled nad celoto in izpostavi mesta, kjer se oblika preveč podreja 

preračunljivosti, kjer je preveč simetrije ali kontrasta. 
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3. TURIZEM NA PODEŽELJU (ruralni turizem) 

Ministrstvo za gospodarstvo napoveduje, da bo, glede na sedanjo stopnjo razvitosti in obstoječe 

razvojne možnosti, turizem postal ena od vodilnih dejavnosti slovenskega gospodarstva in tako: 

»pomembno prispeval k doseganju razvojnih ciljev Slovenije v tem predvsem k doseganju 

njenih gospodarskih ciljev, kot so konkurenčnost, rast BDP, rast zaposlenosti, trajnostni razvoj, 

skladen regionalni razvoj, večja kakovost življenja in blaginja prebivalstva, krepitev kulturne 

identitete ter povečevanje prepoznavnosti Slovenije v svetu« (Strategija slovenskega turizma 

2012–2016 , 2011).  

Ob tem pa se ministrstvo zaveda, da »majhnost naše države in turistične dejavnosti v primerjavi 

z mogočnima sosedama Avstrijo in Italijo, pa tudi Hrvaško ne dopušča usmerjenosti v množični 

turizem« (Strategija slovenskega turizma 2012–2016, 2011) in poudarja usmerjenost v 

individualno obravnavo turista.   

»Z vidika regionalnega razvoja pomemben del strategije slovenskega turizma predstavlja 

turizem na podeželju, s poudarkom na razvoju turističnih kmetij, ki predstavljajo pomemben, 

atraktiven del dopolnilne turistične ponudbe temeljnim produktnim in geografskim 

področjem« (Strategija slovenskega turizma 2002–2006, 2002). 

Turizem na podeželju se pogosto obravnava kot alternativna razvojna strategija za ekonomsko 

in socialno regeneracijo v ruralnih območjih (Wickens, 1999; Kombol,1998; Rátz in Puczkö, 1998 

v Borec, Majkovič in Pažek, 2005), vendar je njegova vloga pogosto podcenjena, saj mu večina 

raziskovalcev ne pripisuje večjega pomena (Page in Getz, 1997 v Borec idr., 2005). 

3.1. NA SLOVENSKEM 

Pri nas se je hiter razvoj ruralnega turizma začel po sprejetju zakona o gostinstvu, v 

devetdesetih letih. Zakon je določal minimalne tehnične pogoje za turizem na kmetiji. Borec idr. 

(2005) v svoji raziskavi povzemajo: »Turizem na kmetiji pomembno prispeva k izboljšanju 

lokalne ekonomije (Slee in sodelavci, 1996). Rezultati študij v nekaterih drugih državah pa niso 

tako optimistični, saj navajajo, da je turizem na kmetiji dejavnost sezonskega značaja in prinaša 

slab dobiček (Fleischer in Pizam 1997; Oppermann 1996; Hjalager 1996). Rezultatov ne gre 

posploševati, saj so glede na nacionalne in regionalne posebnosti med državami pomembne 

razlike. Nilsson (2002) ugotavlja, da je turizem na kmetijah v skokovitem porastu v Italiji. Eden 
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od vzrokov je podpora državnih institucij, saj je turizem na kmetijah del regionalnega 

političnega programa« (str. 109).  

V Sloveniji, za razliko od Italije in Avstrije, ne obstaja nacionalno združenje oz. skupna blagovna 

znamka turističnih kmetij. Leta 1997 je bilo ustanovljeno Združenje turističnih kmetij Slovenije 

(Slika 14), ki deluje kot društvena področna turistična organizacija. Organizacija povezuje 400 

turističnih kmetij iz vse Slovenije. Združenje se zavzema za skupen nastop turističnih kmetij na 

trgu, razvoj ponudbe, informiranje in usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah, 

zastopanje interesov članov na gospodarskem in pravnem področju.  

 

Slika 14, Logotip Združenja turističnih kmetij Slovenije 

3.2. NA ITALIJANSKEM 

V Italiji je Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, skrajšano Mipaaf (Il Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali), ustanovilo blagovno znamko Agriturismo Italia (Slika 

15), pod katero združeno promovirajo turizem na podeželju in turistične kmetije. Zahvaljujoč 

blagovni znamki, pod katero se danes združuje že več kot 20 000 kmetij, je v Italiji ohranjenih 

ogromno tradicionalnih kmečkih posesti, ki jim je zaradi težkih razmer za pridelovanje pridelkov, 

zaradi česar so bile nekonkurenčne na trgu, grozil propad. Blagovna znamka je bila ustanovljena 

leta 2013. Blagovna znamka si prizadeva za harmonično reprezentiranje duha in »osebnosti« 

italijanskega kmečkega turizma, v vsej njegovi pestrosti, z velikim poudarkom na gostoljubnosti 

in naravnih lepotah. Kmetija, ki je vključena v združenje, mora izpolnjevati določene državne 

predpise, s čimer si prisluži znak sončnice. Znak sončnice je tako tudi neke vrste znak kakovosti 

turistične kmetije in s tem garancija za turista. Turistične kmetije lahko logotip blagovne znamke 

Agritourismo Italia uporabljajo poljubno v kombinaciji s svojim logotipom (The Agriturismo Italia 

trademark).  
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Slika 15, Logotip združenja Agriturismo Italia 

3.3. NA AVSTRIJSKEM 

Tudi v Avstriji vse od leta 1991 uspešno deluje združenje kmetij »Urlaub am Bauernhof in 

Österreich« (Slika 16), kar po slovensko prevajamo »Počitnice na kmetiji v Avstriji«. V združenju 

se pod krovno nacionalno organizacijo združuje osem avtonomnih regionalnih združenj. 

Avstrijska nacionalna organizacije je članica evropske organizacije EuroGites – European 

Federation of Farm and Village Tourism. Lokalna in nacionalno združenje turističnih kmetij se 

prednostno zavzemajo za trženje turističnih kmetij, ki gostom zagotavljajo kvalitetne turistične 

storitve. Naloga združenj pa je tudi izboljševanje tržnih priložnosti in prepoznavnosti 

ponudnikov, to dosegajo predvsem z utrjevanjem skupne blagovne znamke, ki številnim 

ponudnikom zagotavlja prepoznavnost, tako na domačem kot na tujem trgu (Slika 14). Vse 

omenjeno ima ugoden vpliv na zaposlenost in posledično ekonomski razvoj ruralnih območij. 

(Raziskava trga, Avstrija, ruralni turizem, 2013) 

        

Slika 16, Logotip združenja Počitnice na Kmetiji v Avstriji 
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3.4. ANALIZA GRAFIČNIH ZNAKOV TURISTIČNIH KMETIJ  

V nadaljevanju diplomskega dela bom analizirala grafične znake s področja kmečkega turizma 

na Slovenskem, Italijanskem in Avstrijskem. V prvem delu bom analizirala znake glede na obliko, 

zanimalo me bo, ali se med njimi pojavlja podobnost oz. določen vzorec, na podlagi katerega 

jih lahko grupiramo. V nadaljevanju pa se bom osredotočila tudi na barvo in izbrane grafične 

znake analizirala glede na kriterije učinkovitega grafičnega znaka. 

3.4.1. ANALIZA GRAFIČNIH ZNAKOV GLEDE NA OBLIKO 

Ob pregledovanju grafičnih znakov turističnih kmetij, lahko, čeprav so si znaki med sabo zelo 

različni, hitro opazimo ponavljajoče si vzorce. Omenjene vzorce lahko prepoznavamo tako med 

slovenskimi, kot tudi med italijanskimi in avstrijskimi kmetijami. Med njimi na tem področju ni 

bistvenih razlik. V grobem lahko grafične znake kmetij razdelimo na tipografske in kombinirane 

grafične znake. Pri kombiniranih grafičnih znakih pa znova opazimo, določene vzorce, na 

podlagi katerih jih lahko razdelimo v specifične skupine. 

TIPOGRAFSKI ZNAKI 

Tipografski grafični znaki so sestavljeni samo iz črk oz. pisave. Kmetije uporabljajo tipografske 

znake tako na Slovenskem (Slika 17), kot tudi na Italijanskem (Slika 18) in Avstrijskem (Slika 19). 

Pri tovrstnem grafičnem znaku gre običajno za tipografsko oblikovano ime kmetije, pod katerim 

je prepoznavna, najsi bo to hišno ime ali družinski priimek. Tipografski znaki so si med sabo 

precej različni, opazimo lahko uporabo tako standardiziranih kot povsem eksperimentalnih 

tipografij. Pri tipografskih grafičnih znakih je ključnega pomena njihova berljivost.  

V načinu oblikovanja tipografskega grafičnega znaka lahko zasledimo rahle kulturne razlike. V 

tem smislu lahko opazimo rahlo odstopanje italijanskih tipografskih znakov (Slika 18), pri katerih 

lahko v primerjavi s slovenskimi (Slika 17) in avstrijskimi (Slika 19), opazujemo rabo nekoliko 

mehkejše, dekorativnejše tipografije. 
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Slika 17, Kolaž tipografskih grafičnih znakov slovenskih kmetij 

 

 

Slika 18, Kolaž tipografskih grafičnih znakov italijanskih kmetij 

 

    

Slika 19, Kolaž tipografskih grafičnih znakov avstrijskih kmetij 
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KOMBINIRANI ZNAKI  

Kombinirani grafični znaki so najpogostejša oblika grafičnega znaka, tako na slovenskem kot 

tudi italijanskem in avstrijskem območju. Pri tovrstnem grafičnem znaku gre za kombinacijo 

simbola in tipografsko oblikovanega logotipa. Na vseh treh območjih lahko najdemo podobne 

ponavljajoče se vzorce kombinacij.  

Ena izmed pogostejših oblik kombiniranega grafičnega znaka je kombinacija tipografsko 

oblikovanega logotipa s simbolom, ki prikazuje kmetijo. Tovrstna kombinacija je še posebej 

pogosta pri italijanskih kmetijah (Slika 20), uporabljajo pa jo tudi na Slovenskem (Slika 21) in 

Avstrijskem (Slika 22).  

 

 

Slika 20, Kolaž kombiniranih grafičnih znakov italijanskih kmetij 
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Slika 21, Kolaž kombiniranih grafičnih znakov slovenskih kmetij 

 

      

Slika 22, Kolaž kombiniranih grafičnih znakov avstrijskih kmetij 

             

 



20 
 

Naslednja oblika kombiniranih grafičnih znakov vsebuje grafične znake, ki so sestavljeni iz 

tipografsko oblikovanega logotipa in simbola, ki ponazarja produkt oz. glavno dejavnost na 

kmetiji. Tovrstna kombinacija je med slovenskimi kmetijami (Slika 23) najpogostejša, 

uporabljajo pa jo tudi na Italijanskem (Slika 24) in Avstrijskem (Slika 25). 

 

Slika 23, Kolaž kombiniranih grafičnih znakov slovenskih kmetij 
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Slika 24, Kolaž kombiniranih grafičnih znakov italijanskih kmetij 

 

Slika 25, Kolaž kombiniranih grafičnih znakov avstrijskih kmetij 

 

Predvsem kmetije, ki imajo pomensko zelo asociativno ime, pa uporabljajo kombinacijo 

tipografsko oblikovanega logotipa, s simbolom, ki asociira na pomenskost imena določene 

kmetije. Tovrstna kombinacija sicer ni pogosta, jo pa zasledimo med slovenskimi (Slika 26) in 

italijanskimi (Slika 27) kmetijami. 
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Slika 26, Kolaž kombiniranih grafičnih znakov slovenskih kmetij 

 

 

Slika 27, Kolaž kombiniranih grafičnih znakov italijanskih kmetij 

Pri vseh treh do sedaj opisanih skupinah kombiniranih grafičnih znakov gre za kombinacije, pri 

katerih je pomen znaka hitro razumljiv in zelo dobeseden. Pri skupinah grafičnih znakov, ki jih 

bom predstavila v nadaljevanju, pa pomena znaka ne moremo razbirati dobesedno.           

Eden izmed tovrstnih grafičnih znakov je kombinacija abstraktnega simbola s tipografsko 

oblikovanim logotipom. Tovrsten grafičen znak uporablja slovenska kmetija Matic (Slika 28), ki 

ima v svojem znaku upodobljeno rozeto. Podobno uporabo lahko zasledimo tudi na Italijanskem 

(Slika 29). 

   

Slika 28, Grafični znak kmetije Matic 
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Slika 29, Kolaž abstraktnih grafičnih znakov italijanskih kmetij 

Kot grafični znak kmetije se uporablja tudi družinski grb v kombinaciji s tipografsko oblikovanim 

logotipom (Slika 30). Tovrstni grafični znaki med slovenskimi kmetijami niso pogosti, pogosteje 

jih zasledimo med italijanskimi (Slika 31), pojavljajo pa se tudi na Avstrijskem (Slika 32). 

Družinski grbi kažejo na bogato zgodovino kmetije in njeno fevdalno pomembnost, na podlagi 

česar je njihova manjša zastopanost na slovenskem ozemlju v primerjavi z italijanskim povsem 

razumljiva. 

 

Slika 30, Grb, kot grafični znak slovenske kmetije Mahnič 

      

Slika 31, Kolaž slik, grb, kot grafični znak italijanske kmetije 
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Slika 32, Kolaž slik, grb kot grafični znak avstrijske kmetije 

Kot kombiniran grafični znak pa opazimo tudi pojavnost kombinacije tipografskega logotipa 

skupaj ob ikoničnem simbolu. Tovrstna kombinacija se pojavlja tako na slovenskem (Slika 33), 

kot tudi italijanskem (Slika 33) in avstrijskem (Slika 34) območju. Tako kot abstraktnega, tudi 

ikoničnega grafičnega znaka ne moremo interpretirati dobesedno. Ikonični znak običajno izraža 

vizijo kmetije, njeno usmerjenost, občutek o kmetiji, ki ga želijo vzbuditi pri gledalcu. Ti grafični 

znaki običajno nakazujejo na ekologijo in povezanost z naravo. 

   

Slika 33, Kolaž slik, ikonični grafični znaki slovenskih kmetij 

 

Slika 34, Kolaž ikoničnih grafičnih znakov italijanskih kmetij 
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Slika 35, Kolaž ikoničnih grafičnih znakov avstrijskih kmetij         

  

Na Avstrijskem kmetije kot del grafičnega znaka pogosto uporabljajo marjetice, simbol 

kakovosti kmetije in članstva v nacionalnem združenju Urlaub am Bauernhof in Österreich (Slika 

36).         

 

Slika 36, Kolaž slik, simbol kakovosti kot del grafičnega znaka 

3.4.2. ANALIZA GRAFIČNIH ZNAKOV GLEDE NA BARVO 

Barva, kot pomemben sestavni element grafičnega znaka, pride do izraza tudi pri grafičnih 

znakih s področja kmečkega turizma. Če si v spomin prikličemo že videne grafične znake, 

opazimo, da se najpogosteje pojavlja zelena barva, sledi pa ji rjava. Tako zelena kot rjava sta 

naravni zemeljski barvi. Njuna uporaba v grafičnih znakih gledalca asociira na povezanost z 

naravo, ekološkost, organskost, zemljo, travo … in sta posledično idealni za rabo na področju 
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kmečkega turizma, ali, kot navaja Rotar (1972): »Nekatere barve lahko nastopajo v zvezi s 

simbolnimi pomenskimi strukturami; Simbolno pomnjenje barv se strukturira v posameznih 

pojmovno smiselnih formulacijah, kot odslikava transcendenčnih pojmov, ki se stikajo z vrhom 

smiselne in vrednostne strukture pojmovno smiselnih formacij« (str. 76–77). Repovš (1995), 

povzema pomen psihološkega učinkovanja barv v grafičnem oblikovanju: »Umetnikom in 

grafičnim oblikovalcem je dano neskončno možnosti za ustvarjanje dobrih in slabih likov, 

likovnih struktur, kombinacij likov in barv, s katerimi se skozi likovno govorico ustvarjajo 

komunikacije: ustrezne ali neustrezne glede na želje in cilje oglaševalcev, s pozitivnimi ali 

negativnimi sporočili« (str. 98). 

3.4.3. ANALIZA GRAFIČNIH ZNAKOV GLEDE NA KRITERIJE UČINKOVITEGA GRAFIČNEGA 

ZNAKA 

V nadaljevanju bom nekatere grafične znake, ki so zanimivejši za podrobnejšo analizo, 

analizirala na podlagi kriterijev učinkovitega grafičnega znaka, ki sem jih podrobneje predstavila 

že v prvem delu diplomskega dela. Za analizo sem izbrala pet grafičnih znakov s slovenskega, 

pet z italijanskega in pet z avstrijskega območja. 

KMETIJA MATIC 

Na kmetiji Matic se ukvarjajo s predelavo sadja, proizvodnjo sadnih sokov, kisa, suhega sadja, 

žganih pijač in jabolčnega vina, po tradicionalnih – naravnih metodah.  

Kot osnovo za blagovno znamko kmetije je akademski slikar in profesor Tomaž Kržišnik uporabil 

šestilno rozeto, ki je bila upodobljena na tramu stare hiše. Rozeta je arhaični simbol varuha 

hišnih skrivnosti. Grafični znak (Slika 37) je sestavljen iz simbola in tipografsko oblikovanega 

logotipa, torej gre za kombiniran grafični znak. Grafični znak se povsem razlikuje od grafičnih 

znakov drugih kmetij, kar ga naredi zelo prepoznavnega in hitro pomnljivega. Zgodovinska 

rozeta daje znaku brezčasnost, ki ga bo ohranila aktualnega tudi čez leta. Zaradi zapletenosti 

rozete je možna pomanjkljivost grafičnega znaka njegova aplikabilnost. 
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Slika 37, Grafični znak kmetije Matic 

KMETIJA KASTELIC 

Na ekološki kmetiji Kastelic se ukvarjajo s pridelavo jabolk in žit. V zadnjih letih se posebej 

posvečajo luščenju pire. 

Grafični znak kmetije (Slika 38) je sestavljen iz tipografsko oblikovanega logotipa in simbola. 

Simbol kmetije domiselno združuje glavno dejavnost kmetije, pridelavo jabolk in žit. Jabolko, ki 

je oblikovano kot srce, skupaj s simbolom žita, ob podpori izbranih barv, ne prikazuje samo 

usmeritve kmetije, temveč tudi njeno ideologijo. Znak izžareva ljubezen do narave, ekološko 

naravnanost. Grafični znak kmetije je dokaj preprost, kar mu omogoča dobro aplikabilnost, a je 

hkrati dovolj zanimiv, da je dobro prepoznaven. 

 

Slika 38, Grafični znak kmetije Kastelic 

KMETIJA VIZJAK 

Kmetija Vizjak si prizadeva pridelovati polnovredno in kakovostno hrano vzporedno z največjim 

spoštovanjem do narave. Pri tem se trudijo ohranjati stare etnološke načine pridelovanja, tako 

večino del še vedno izvajajo ročno ob pomoči sosedov in prijateljev. Najpomembnejša 

dejavnost na kmetiji je čebelarstvo. Zadnja leta pa dajejo vse več poudarka mlevskim 

proizvodom, predvsem brezglutenski moki. Najbolj svež izbor izdelkov kmetije prihaja iz linije 

Čili frik. To so domače pikantne omake narejene iz več sort skrbno izbranih čilijev in zelenjave.  
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Grafični znak kmetije (Slika 39) je kombinacija tipografskega logotipa, ki se skupaj z manjšimi 

simboli združuje v celoto. Logotip je sam že simbol. Znak je pretežno tipografski, zato je še 

posebej pomembno, da je dobro berljiv. Znak je dovolj preprost za reprodukcijo v različnih 

medijih, po drugi strani pa morda nekoliko prezapleten za hitro pomnljivost. V grafičnem znaku 

so uporabljeni preprosta simbolika barv in majhna detajla, simbola klasja in listja, kar gledalcu 

omogoča, da znak hitro poveže z naravo, ekologijo, kmetijstvom. Prav ta simbolika znaku daje 

njegovo brezčasnost. 

 
Slika 39, Grafični znak kmetije Vizjak 

KMETIJA JARKOVIČ 

Na kmetiji se že več generacij ukvarjajo s kmetovanjem, predvsem sadjarstvom, 

vinogradništvom in zelenjadarstvom. Zelenjavo in sadje pridelujejo na način integrirane 

pridelave. Integrirana pridelava je naravi prijazen način pridelave, kjer se prideluje kakovostna 

in zdrava hrana z uporabo naravnih virov in mehanizmov, ki zmanjšujejo negativne vplive 

kmetovanja na okolje in zdravje ljudi. 

Grafični znak kmetije Jarkovič (Slika 40) je skoraj povsem tipografski. Sestavlja ga tipografsko 

oblikovani logotip in simbol, pri katerem gre pravzaprav za monogram z drobnim detajlom 

drevesnega lista. Grafični znak je povsem preprost, a hkrati zelo učinkovit. Kot sem opisala že 

pri znaku kmetije Vizjak, je tudi tu zelo učinkovita preprosta simbolika barv in detajla, 

drevesnega lista. Znak v svoji preprostosti ustreza vsem kriterijem učinkovitega grafičnega 

znaka. 

 

Slika 40, Grafični znak kmetije Jarkovič 
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KMETIJA KORENIKA 

Na kmetiji razvijajo dejavnosti na področju ekološkega kmetijstva v povezavi z varovanjem 

naravne in kulturne dediščine ter razvojem ponudbe ekološkega turizma. Ukvarjajo se z 

ekološko pridelavo in predelavo sadja, zelenjave, žitaric in zelišč. Poleg tega je kmetija s strani 

strokovne javnosti priznan primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, 

zaposlovanja invalidov in oseb iz drugih ranljivih družbenih skupin ter zaščitnega zaposlovanja. 

V tipografskem grafičnem znaku kmetije (Slika 41) je uporabljena eksperimentalna tipografija. 

Oblika črk spominja na korenine rastlin, kar izhaja iz samega poimenovanja kmetije. Kljub 

eksperimentalni pisavi logotip ohranja dobro berljivost. Specifična tipografija daje znaku 

pomembno razlikovalnost in tudi pomnljivost. Grafični znak je v svoji obliki zelo brezčasen, saj 

je verjetnost, da se bo oblika rastlinskih korenin toliko spremenila, da bi znak izgubil svoj pomen, 

zelo majhna.  

 

Slika 41, Grafični znak kmetije Korenika 

AGRITURISMO LOGHINO BELSITO 

Kmetija Loghino Belisto se ukvarja z vrhunsko kulinarično dejavnostjo. Iz spoštovanja do 

tradicionalnih vrednot kmetijstva se tudi v svoji kulinarični ponudbi trudijo ohranjati 

tradicionalne jedi. Meso, klobase, sadje in zelenjavo pridelujejo sami, kar daje njihovi kulinariki 

posebno kakovost.  

Kmetija uporablja kombiniran grafični znak (Slika 42), v katerem na duhovit način združuje svojo 

usmeritev z vizijo kmetije. Vilice, ki kot drevo poganjajo iz korenin, nakazujejo na stremenje k 

ohranjanju tradicije v njihovi kulinariki. Grafični znak je dovolj preprost in zaradi svoje duhovite 

note dobro razlikovalen in pomnljiv.  
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Slika 42, Grafični znak kmetije Loghino Belisito 

AGRITURISMO LA CANONICA 

Kmetija La Canonica gostom ponuja prenočitve v stari kmečki toskanski hiši.  

Kmetija uporablja preprost kombiniran grafični znak (Slika 43). Pri znaku gre za kombinacijo 

preproste standardne tipografije z minimalističnim simbolom. Simbol predstavlja preprost 

antičen arhitekturni kanon. Simbol se hkrati navezuje na tradicijo in ime kmetije, kar mu daje 

referenčnost in brezčasnost. K brezčasnosti pripomore tudi uporaba črne barve, ki daje znaku 

po eni strani veliko mero elegance, hkrati pa mu omogoča dobro aplikabilnost. 

 

Slika ,  Grafični znak kmetije La Canonica 

AGRITURISMO RIONDEL 

Kmetija Riondel gostom ponuja prenočitve v kmečki hiši, obdani z naravo. Na kmetiji se 

podeželje prepleta z elementi sodobne arhitekture.  

Tako kot pri večini drugih, gre tudi pri kmetiji Riondel (Slika 44) za kombiniran grafični znak. V 

grafičnem znaku je uporabljen preprost simbol, ki ga sestavljajo tri ciprese, s katerimi je 

izpostavljena značilna toskanska pokrajina. Skupaj s simbolom nastopa kaligrafski logotip, ki 

grafični znak poveže v povezano celoto. Kaligrafsko oblikovani logotip daje grafičnemu znaku 

razgibanost in poetičnost, hkrati pa ohranja pomembno kvaliteto berljivosti. Znak je tako 

oblikovno kot barvno dovolj preprost in s tem dobro aplikabilen. Znaku morda manjka neka 
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specifičnost, ki bi ga napravila bolj razlikovalnega, saj na italijanskem območju številne kmetije 

uporabljajo grafične znake s poudarkom na kaligrafskem logotipu.  

 

Slika 43, Grafični znak kmetije Riondel 

AGRITURISMO COLLOSODO 

Tudi na kmetiji Collosodo gostom ponujajo prenočitve.  

Podobno, kot prejšnji grafični znak je tudi grafični znak kmetije Collosodo (Slika 45) kombiniran 

grafični znak, pri katerem ob simbolu nastopa kaligrafski logotip. Tudi tu daje kaligrafsko 

oblikovani logotip grafičnemu znaku razgibanost in poetičnost, hkrati pa ohranja pomembno 

kvaliteto berljivosti. Kot simbol se pojavlja stilizirana podoba kmečke hiše, ki se ujema z 

usmeritvijo kmetije. Enako kot pri prejšnjem pa se tudi pri tem grafičnem znaku poraja 

vprašanje razlikovalnosti in pomnljivosti.  

 

 

Slika 44, Grafični znak kmetije Collosodo 

AGRITURISMO CASA PIERINA 

Kmetija Casa Pierina leži v tradicionalnem beneškem podeželju. Na kmetiji se ukvarjajo z 

gostinsko dejavnostjo in prenočitvami.  

Grafični znak kmetije (Slika 46) je povsem preprost. Kombinacija standardizirane tipografije in 

preproste rozete daje znaku stabilnost, brezčasnost in hitro pomnljivost. Škrlatna barva skupaj 

z zlatorumeno deluje zelo kraljevsko, občutek razkošja in hkrati tradicije podkrepi še simbol 

rozete. Grafični znak tako s svojimi lastnostmi učinkovito podpira vizijo kmetije. 
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Slika 45, Grafični znak kmetije Casa Pierina 

BAUERNHOF KNAFL 

Na kmetiji so se v zadnjih dvajsetih letih specializirali za izdelavo izdelkov iz krompirja in buč. 

Kmetija je najbolj znana po povsem naravnem bučnem olju. 

Grafični znak kmetije (Slika 47) je sestavljen iz tipografsko oblikovanega logotipa in simbola. 

Uporabljena je standardizirana topografija, ki znaku daje določeno mero stabilnosti, 

uravnoteženosti. Simbol vsebuje monogram v kombinaciji z dvema listoma. Tako uporabljen 

simbol kot tudi barva znaka gledalca hitro asociirata na povezanost z naravo. Celoten grafičen 

znak je izdelan v zelenih odtenkih, kar ga dela zelo umirjenega, nekaj dinamike je dosežene s 

svetlo-temnimi kombinacijami.  

 

Slika 46, Grafični znak kmetije Knafl 

SONNLEITEN ALPAKAS 

Na kmetiji gojijo posebno vrsto udomačene južnoameriške kamele, alpaka. Glavna dejavnost 

ekološke kmetije je pridelava naravne volne alpaka in prodaja naravnih ekoloških izdelkov 

narejenih iz omenjene volne.  

Uporabljen grafični znak (Slika 48) je zelo pripoveden, vsebuje številne lastnosti kmetije, vendar 

je hkrati še vedno dovolj preprost, da ohranja dobro pomnljivost. Gre za kombiniran grafični 

znak. Ob simbolu je uporabljena kaligrafska tipografija, ki daje znaku dodano dinamiko, hkrati 

pa lahko gledalca asociira na ročno izdelane izdelke in s tem podpira vizijo kmetije.  

http://hof-sonnleiten.at/
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Slika 47, Grafični znak Sonnletten Alpakas 

BAUERNHOF KÖCK-TONIBAUER 

Na kmetiji Köck-Tonibauer ponujajo počitnice za vso družino s posebnimi programi za otroke. 

Turisti, poleg pristnega doživetja življenja na kmetiji, pri njih lahko kupijo njihove naravne 

domače izdelke.  

Tipografski grafični znak kmetije (Slika 49) združuje kaligrafsko tipografijo s standardizirano, kar 

mu daje posebno dinamiko. Znak daje vtis domačnosti, urejenosti, trdnosti, kar podkrepi tudi 

uporabljena barva. Vse to so kvalitete, ki znaku dajejo brezčasnost. Znak je dobro berljiv, dovolj 

enostaven, a hkrati zanimiv, kar mu daje razlikovalnost. Ker gre zgolj za tipografski logotip je s 

tem zagotovljena tudi njegova aplikabilnost.  

 

Slika 48, Grafični znak kmetije Köck-Tonibauer 

ERLEBNISBAUERNHOF FAMILIE SIGL 

Kmetija družine Sigl gostom ponuja sproščujoče počitnice na kmetiji. Odlikujejo jo njena 

samotna lega na 1080 m nadmorske višine, zunaj mestnega vrveža. 

Grafični znak kmetije (Slika 50), ki je izdelan v kombinaciji simbola rože s kaligrafskim logotipom, 

deluje zelo dekorativno. K dekorativnosti pripomore tudi kombinacija uporabljenih barv. 

Opisano znaku gotovo daje določeno mero razlikovalnosti in pomnljivosti, postavi pa se lahko 

vprašanje brezčasnosti tovrstnega grafičnega znaka. 
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Slika 49, Grafični znak kmetije Sigl 

BAUERNHOF MARCHLHOF 

Tudi kmetija Marchlhof gostom ponuja prenočitve. Odlikuje jo njena lega v bližini smučišča 

Obertauern in zgodovinskega mesta Radstadt. 

Tipografski logotip v kombinaciji z marjetico (Slika 51), kot znakom kakovosti in članstva v 

nacionalnem združenju. Tudi ta znak, kot že nekateri, ki sem jih opisovala pred njim, združuje 

kaligrafsko tipografijo s standardizirano, s čimer hkrati dosega razgibanost in uravnoteženost. 

Znak kljub kaligrafski tipografiji, ki mu omogoča razlikovalnost, ohranja berljivost. Pri grafičnem 

znaku niso uporabljeni tipični rjavkasti in zelenkasti odtenki. Znak zaradi rdeče barve v 

kombinaciji s simbolom marjetice, deluje zelo sveže, pomladno, kar je zanimiv kontrast, glede 

na to da, kmetija promovira predvsem zimsko sezono in bližino smučišča. Znak na prvi vtis 

deluje preprosto, vendar je zaradi simbola marjetice, ki je zelo fotografski, aplikabilnost znaka 

nekoliko zmanjšana. 

 

 

Slika 50, Grafični znak kmetije Marchlhof 
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4. OBLIKOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE ZA TURISTIČNO 

KMETIJO NA LANIŠAH 

Kmetija na Lanišah leži na 923 metrih nadmorske višine, v vasi Podlanišče, v Cerkljanskem 

hribovju. Tu se Primorska in Gorenjska združujeta v svojevrstni kombinaciji. Kmetija ima bogato, 

več kot stoletno tradicijo. V preteklosti se je kmetija uveljavila z gojenjem in predelavo lanu, po 

čemer je tudi dobila ime. Zaradi razmeroma visoke lege in razgibanega hribovitega terena, 

intenzivna pridelava, tako lanu kot katerega izmed drugih pridelkov, s katerim bi bila kmetija 

lahko konkurenčna na trgu, ni mogoča. Zaradi neokrnjene narave, čudovitih razgledov, izhodišč 

za pohodniške poti in strateške lege, na meji med Primorsko in Gorenjsko, pa ima kmetija velik 

potencial za razvoj kmečkega turizma. V prizadevanjih za razvoj kmetije v smeri kmečkega 

turizma, pa se je hitro pokazala potreba po domišljeni celostni grafični podobi. 

4.1. OD IDEJE DO SKICE 

V grafičnem znaku sem poskušala združiti glavne lastnosti, ki kmetijo opredeljujejo in jo delajo 

posebno. Iskala sem oblikovno ravnovesje med obliko grafičnega znaka in elementi, ki bi jih vanj 

vključila. Pri oblikovanju znaka sem se osredotočila na vizualizacijo lege kmetije, na občutenje 

neokrnjene narave Cerkljanskega hribovja. Po preizkušanju različnih variant sem se odločila za 

grafični znak krožne oblike, v katerega sem vključila sonce, gore, njivo, travnik in laneno polje.  

Za sonce, kot element grafičnega znaka, sem se odločila, ker je kmetija na izrazito sončni legi, 

in ima, zaradi pozicije na vrhu hriba, zelo dolge sončne dneve.  

Gore, ker se ob jasnih dnevih, pogled s kmetije razteza preko slovenskega predalpskega 

hribovja, do slovenskih in čez, vse do italijanskih Alp. 

Zelen hrib predstavlja travnike in pašnike, ki obdajajo kmetijo, medtem ko moder hrib 

simbolizira laneno polje. Lan namreč v dopoldanskem poletnem času zacveti v čudovitih svetlo 

modrih cvetovih. Lan se navezuje na tradicijo in ime kmetije. 

Zadnji element grafičnega znaka je njiva. To je tudi edini element, ki nakazuje na usmerjenost 

kmetije. Pomemben del dejavnosti na kmetiji je naravna pridelava zelenjave in krompirja. 

Pri oblikovanju znaka sem se odločala tudi o vključitvi listnatega drevesa, ki pa sem ga zaradi 

prenatrpanosti znaka opustila. 
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Slika 51, Skice za oblikovanje grafičnega znaka 

4.2. POSTOPNA GRADNJA GEOMETRIJSKO ZASNOVANEGA GRAFIČNEGA ZNAKA 

Ker grafični znak vključuje precej elementov, sem se odločila, da ga poskušam karseda najbolj 

poenostaviti. Poenostavitev grafičnega znaka sem dosegla tako, da sem elemente približevala 

osnovnim geometrijskim oblikam, do te mere, da so ti še ohranili svojo sporočilnost.   

Odločila sem se za krožno obliko grafičnega znaka, saj je krog osnovna geometrijska oblika. 

Hkrati pa je krog, ne sicer v popolni geometrijski obliki pomembno prisoten tudi v naravi. 

Gledano iz vesolja so okrogli tako Zemlja kot drugi planeti, okroglo je sonce, krožnice najdemo 

ob prerezu debla drevesa, okrogel je cvet, plod itd. Ob tem pa krogu na simbolni ravni 

pripisujemo popolnost in celovitost. Da bi grafični znak čimbolj poenotila, sem se odločila za 
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krožno členitev tudi navznoter. Večina grafičnega znaka, z izjemo sonca, je tako zgrajenega iz 

krožnic, ki pripadajo istemu krogu (Slika 52).  

 

Slika 52, Gradnja geometrijsko zasnovanega grafičnega znaka 
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4.3. PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE 

VARIANTE LOGOTIPA 

 

 

Slika 53, Barvni logotip 

 

Slika 54, Sivinski logotip 

 

Slika 55, Logotip v eni barvi 

 

Slika 56, Enobarvni logotip na temni podlagi 
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DEFINIRANJE BARV ZNAKA  

 

Slika 57, Definirane barve barvnega grafičnega znaka 

 

 

Slika 58, Definirane barve sivinskega grafičnega znaka 

 

 

Slika 59, Definirane barve črno-belega grafičnega znaka 

 

 

Slika 60, Definiranje barve enobarvnega grafičnega znaka 
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DEFINIRANJE POZICIJE NAPISA 

 

Slika 61, Kolaž slik, definiranje pozicije napisa in znaka 
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DEFINIRANJE BARV NAPISA IN TIPOGRAFIJE 

 

Slika 62, Definiranje barv napisa barvnega logotipa 

 

Slika 63, Definiranje barv napisa sivinskega logotipa 

 

Slika 64, Definiranje barv napisa črno-belega logotipa na beli podlagi 

 

Slika 65, Definiranje barv napisa črno-belega logotipa na temni podlagi 

 

Slika 66, Definiranje barv napisa enobarvnega logotipa 
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Naslov ..................... Franklin Gothic Demi; razmik med znaki: stisnjeno; kot v stavku; 

velikost: 48  
Naslov  1      .................................................. Franklin Gothic Demi; razmik med znaki: stisnjeno; kot v stavku; 

velikost: 24 

NASLOV  2   ........................................................... Franklin Gothic Demi;; velike črke; velkost: 14 

Naslov 3  ....................................................................... Franklin Gothic Demi; kot v stavku; velikost: 13 

Navaden   ........................................................................... Arial Narrow; velikost: 12 
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DEFINIRANJE MOŽNIH BARV OZADJA ZA NEGATIV 

 

Slika 67, Kolaž slik, definirana možna ozadja 

 



44 
 

POZICIJA NA FORMATU – dopisni papir 

 

Slika 68, Dopisni papir           
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PODPIS V ELEKTRONSKI POŠTI 

 

Slika 69, Podpis v elektronski pošti 
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POSLOVNA VIZITKA 

 

Slika 70, Sprednja stran poslovne vizitke 

 

Slika 71, Zadnja stran poslovne vizitke 

PISEMSKA OVOJNICA 

Pisemska ovojnica je lahko izdelana v sivinskem ali barvnem tisku. Zaradi cenovnih razlik se 

lahko barvno tiska manjše naklade, večje pa sivinsko. 

 

Slika 72, Pisemska ovojnica v sivinskem tisku 
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Slika 73, Pisemska ovojnica v barvnem tisku 

VODNI ŽIG NA FOTOGRAFIJAH 

Vodni žig se na fotografijah lahko pojavlja na poljubnih mestih, vendar naj le-ta ne bo pretirano 

moteč. Kljub vodnemu žigu stremimo k gledalčevemu nemotenemu opazovanju vsebine. 

 

Slika 74, Vodni žig 
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MAJICA 

Logotip se tiska na prsno stran, v zgornji levi del. Majice so lahko v štirih barvah (Slika 39). Barve 

majic in tiska se ujemajo z omejitvami, ki so navedene v začetku priročnika. 

 

Slika 75, Definirane barve majice 

VREČKA 

 

Slika 76, Vrečka za produkte 
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PRIMER UPORABE NA PRODUKTU 

Etiketa za čaj 

     

Slika 77, Kolaž slik, etiketa za čaj 

 

 

Slika 78, Kolaž slik, videz vrečke čaja 
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na spletnem naslovu: http://kmetijakastelic.si/; http://designs.si/portfolio/kmetija-marinic/; 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwiJ5-

bMjLHMAhXC1xQKHYGWAwMQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.slo-

gostinstvo.si%2Fhoteli%2Ftur_kmetije%2F26%2FTuristi%25C4%258Dna%2520kmetija%2520J

eglijenk%2F&psig=AFQjCNF9RlC6YINQGMa5aomFx5DYdRRoKA&ust=1461924849890693 

Slika 34, Kolaž ikoničnih grafičnih znakov italijanskih kmetij. Pridobljeno 21. 4. 2016. Dostopno 

na spletnem naslovu: https://www.behance.net/gallery/16929389/Agriturismo-Vigneti-Negro-

logo; http://www.agriturismoriondel.it/en/; http://www.imontiagriturismo.com/home-eng/; 

http://www.cascinaloghetto.com/; http://www.agriturismoilmurello.it/it/; 

http://agricolasantamargherita.com/ 

Slika 35, Kolaž ikoničnih grafičnih znakov avstrijskih kmetij. Pridobljeno 21. 4. 2016. Dostopno na 

spletnem naslovu: http://www.bruffhof.ch/cms/front_content.php?idcat=5&lang=1; 

http://www.kmetija-matic.com/
http://www.globalmultimedia.it/web-design/portfolio/
http://casapierina.com/
http://www.kmetija-mahnic.com/
http://www.fattoriacasaditerra.com/
http://www.vino-california.com/2013/winery/fattoria-nittardi/
http://www.vino-california.com/2013/winery/fattoria-nittardi/
http://fattorialarivolta.it/
https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g1425583-d8035538-i131433049-Agriturismo_La_Ciasa_del_Fabio-Tassullo_Province_of_Trento_Trentino_Alt.html
https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g1425583-d8035538-i131433049-Agriturismo_La_Ciasa_del_Fabio-Tassullo_Province_of_Trento_Trentino_Alt.html
http://www.bagliorindinella.it/home.asp
http://www.agriturismosanmartino.net/contatti.asp
http://www.klinglerhof.at/
http://www.bauernhofurlaub-oesterreich.at/tl_files/bauernhoefe/logos/samer6.jpg
http://www.bauernhofurlaub-oesterreich.at/tl_files/bauernhoefe/logos/samer6.jpg
http://kmetijakastelic.si/
http://designs.si/portfolio/kmetija-marinic/
https://www.behance.net/gallery/16929389/Agriturismo-Vigneti-Negro-logo
https://www.behance.net/gallery/16929389/Agriturismo-Vigneti-Negro-logo
http://www.agriturismoriondel.it/en/
http://www.imontiagriturismo.com/home-eng/
http://www.cascinaloghetto.com/
http://www.agriturismoilmurello.it/it/
http://www.bruffhof.ch/cms/front_content.php?idcat=5&lang=1
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http://www.weberhof-zillertal.at/en/; 

http://www.rotlechner.at/de/dietiereambauernhof.html; http://www.knafl.org/ 

Slika 36, Kolaž slik, simbol kakovosti kot del grafičnega znaka. Pridobljeno 21. 4. 2016. Dostopno 

na spletnem naslovu: http://www.kniegut.at/; http://www.xn--huslhof-

5wa.at/udata/35/images/editize/logo_haeuslhof.png; http://www.biohof-

moerzinger.at/page.asp/-/G%C3%A4stebuch; http://www.vollmershof.de/; 

http://www.marchlhof.at/;  

Slika 37, Grafični znak kmetije Matic. Pridobljeno 28. 4. 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.kmetija-matic.com/ 

Slika 38, Grafični znak kmetije Kastelic. Pridobljeno 28. 4. 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://kmetijakastelic.si/ 

Slika 39, Grafični znak kmetije Vizjak. Pridobljeno 28. 4. 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://kmetija-vizjak.si/ 

Slika 40, Grafični znak kmetije Jarkovič. Pridobljeno 28. 4. 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.jarkovic.si/kmetija 

Slika 41, Grafični znak kmetije Korenika. Pridobljeno 28. 4. 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.korenika.si/ 

Slika 42, Grafični znak kmetije Loghino Belisito. Pridobljeno 28. 4. 2016. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://www.irpiniainrete.com/Agriturismo_Le_Strettole.html; 

http://www.loghinobelsito.it/ 

Slika 43, Grafični znak kmetije La Canonica. Pridobljeno 28. 4. 2016. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://www.grandihotel.it/toscana/siena/agriturismo-la-canonica/ 

Slika 44, Grafični znak kmetije Riondel. Pridobljeno 28. 4. 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.agriturismoriondel.it/en/ 

Slika 45, Grafični znak kmetije Collosodo. Pridobljeno 28. 4. 2016. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://www.agriturismocollosodo.it/en/collosodo-farmhouse-monticchiello/ 

Slika 46, Grafični znak kmetije Casa Pierina. Pridobljeno 28. 4. 2016. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://casapierina.com/ 

Slika 47, Grafični znak kmetije Knafl. Pridobljeno 28. 4. 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.knafl.org/ 

Slika 48, Grafični znak Sonnletten Alpakas. Pridobljeno 28. 4. 2016. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://hof-sonnleiten.at/ 

http://www.weberhof-zillertal.at/en/
http://www.rotlechner.at/de/dietiereambauernhof.html
http://www.kniegut.at/
http://www.häuslhof.at/udata/35/images/editize/logo_haeuslhof.png
http://www.häuslhof.at/udata/35/images/editize/logo_haeuslhof.png
http://www.biohof-moerzinger.at/page.asp/-/G%C3%A4stebuch
http://www.biohof-moerzinger.at/page.asp/-/G%C3%A4stebuch
http://www.vollmershof.de/
http://www.marchlhof.at/
http://www.irpiniainrete.com/Agriturismo_Le_Strettole.html
http://www.grandihotel.it/toscana/siena/agriturismo-la-canonica/
http://www.agriturismoriondel.it/en/
http://www.agriturismocollosodo.it/en/collosodo-farmhouse-monticchiello/
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Slika 49, Grafični znak kmetije Tonibauer. Pridobljeno 28. 4. 2016. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://www.koeck-tonibauer.at/ 

Slika 50, Grafični znak kmetije Sigl. Pridobljeno 28. 4. 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.rotlechner.at/de/ 

Slika 51, Grafični znak kmetije Marchlhof. Pridobljeno 28. 4. 2016. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://www.marchlhof.at/ 

 

http://www.marchlhof.at/

