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POVZETEK

Diplomsko delo Celostna grafična podoba ''Povezovanje v različnosti'' je sestavljeno iz treh 

sklopov. V prvem, teoretičnem delu, opišem pojem celostna grafična podoba, kaj nam ali podjetju 

lahko omogoča in od česa je odvisna njena uspešna uveljavljenost. Poleg teorije je vključena še 

analiza celostne grafične podobe šestih spletnih strani, katere so tematsko povezane s temo, ki jo 

vsebuje praktični del - osebe s posebnimi potrebami.

Drugi, praktični del diplomskega dela, vsebuje podrobno predstavitev celostne grafične podobe, ki 

sem jo ustvarila za spletno stran »Povezovanje v različnosti«. Spletna stran je nastala na pobudo 

študentk specialne in rehabilitacijske pedagogike.  

Tretji, empirični del, vključuje učno pripravo za prve letnike srednje šole. Priprava je bila  praktično

izvedena in tako vsebuje še izdelke učencev. Učna priprava se navezuje na celostno grafično 

podobo in izdelavo plakatov, ki so tudi ovrednoteni. 

Ključne besede: Logotip, celostna grafična podoba, spletna stran, osebe s posebnimi potrebami.





ABSTRACT

Dissertation of the graphic identity ˝Connecting differences˝ is composed from a different parts. In 

the first theoretical part it's explained in detail of what is the graphic identity, what  enables us and 

for company and what makes it to become successfully established. Including all theories there is an

analysis of the graphic identity of the six websites that are thematically related to the theme from 

practical part, that is people with disabilities.

The second practical part of the dissertation is a detailed presentation of the graphic identity that I 

have created for a website of special and rehabilitation pedagogy.

The last empirical part includes a lesson plan for the first year of secondary school, which was also 

carried out and therefore contain the products of the students. Lesson plan is related to graphic 

identity and production of posters, which are also evaluated.

Keywords: logo, corporate identity, website, people with special needs
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 1  UVOD

Pod vodstvom študentk specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti smo se 

odločili za postavitev spletne strani za vse, ki potrebujejo znanje o osebah s posebnimi potrebami. 

Znanje na to temo so prispevali študentje s svojimi seminarskimi in diplomskimi deli. Kot del 

skupine, ki je gradila spletno stran, sem bila zadolžena za celostno grafično podobo. Celostna 

grafična podoba (CGP) je zelo pomemben del vsake organizacije ali podjetja in predstavlja ključno 

vidno povezavo med podobo organizacije ter organizacijo samo. Preko CGP postane organizacija 

bolje prepoznavna in obratno. Zaradi organizacije postane prepoznaven tudi CGP.

Moje diplomsko delo se v prvem delu usmerja v raziskovanje pravil za oblikovanje celostne 

grafične podobe in analizo celostne grafične podobe organizacij, ki so povezane z osebami s 

posebnimi potrebami. 

V likovno-praktičnem delu sem, na osnovi teoretičnih spoznanj, naredila celostno grafično podobo 

spletne strani Specialne in rehabilitacijske pedagogike z naslovom Povezovanje v različnosti. CGP 

vsebuje logotip, določitev barv na spletni strani in njeno oblikovanje, vizitke ter oblikovanje majic. 

Postavitev spletne strani so prevzeli študenti računalništva, saj je bil namen projekta v skupno 

sodelovanje privabiti študente različnih smeri Pedagoške fakultete.

Zadnji del diplomskega dela vsebuje empirični del, v katerem je zastavljena učna priprava za 

srednjo šolo. Ta vsebuje oblikovanje CGP dejavnosti ali podjetja, ki se nanaša na učenčevo 

življenje, na stvari, ki ga veselijo in se z njimi ukvarja. Učna ura je bila tudi izvedena in 

ovrednotena.

 1.1 . Cilji diplomskega dela

 Uporaba teorije o celostni grafični podobi pri analiziranju le te v organizacijah, ki se 

navezujejo na osebe s posebnimi potrebami.

 Oblikovanje CGP spletne strani z naslovom Povezovanje v različnost.

 Izdelava učne priprave, izvedba in evalvacija učne ure na temo CGP.
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 1.2 . Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze

 Kako se izražajo likovne in tržne značilnosti v CGP spletnih strani, ki se navezujejo na 

tematiko oseb s posebnimi potrebami?

 Kakšna je filozofija in likovno oblikovna razlika v CGP spletnih strani med tržno 

usmerjenimi in informativno usmerjenimi stranmi?

 1.3 . Raziskovalna metoda

V prvem delu bom uporabila deskriptivno metodo, ki mi bo v pomoč pri opisovanju dejstev, glede 

procesov in pravil pri oblikovanju CGP. Pomagala si bom s strokovno literaturo, ki mi bo prišla v 

pomoč pri primerjalno analitični metodi, s katero bom med seboj primerjala CGP šestih spletnih 

strani, od katerih so tri strani informativno in tri tržno usmerjene.  
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 2  TEORETIČNI DEL

 2.1 . ZGODOVINSKI RAZVOJ IN OPREDELITEV POJMA CELOSTNA 

GRAFIČNA PODOBA

 2.1.1 Zgodovinsko ozadje

Logotipi so se pojavili ne dolgo nazaj, v osemdesetih letih 19. Stoletja, s pojavom industrializacije. 

Začelo se je z izdelki, kot so sladkor, moka, milo in žita, ki so bili nujni za vsakdanje preživetje. 

Takrat so se podjetja pričela predstavljati preko logotipov. Prikazana  so bila tudi na oglasnih 

deskah in edina možnost podjetij, da so pokazala svojo razliko z izdelki drugih podjetij, je bila 

vizualna podoba embalaže. Na začetku nove dobe izdelovanja izdelkov je bila industrijska pridelava

za potrošnike tuja ter nenavadna. Ker so podjetja zaznala to vznemirjenost, so naredila izdelke 

domače. Če pogledamo logotipe, ki so jih imele embalaže, lahko vidimo, da so na njih v večini 

primerov podobe oseb. Za primer lahko naštejemo nekaj znamk: Uncle Ben, Aunt Jemima, Dr. 

Brown, Quaker Oats in še kakšen bi se našel. S tem načinom oblikovanja embalaž so se približali 

ljudem, saj so osebe na embalažah nadomestile trgovce, ki so bili pred industrializacijo zadolženi za

promoviranje in odmerjanje blaga brez embalaže. Izdelki so se namreč nahajali v vrečah in sodih 

(Klein, 2004).

Za razliko od logotipov se je grafično oblikovanje v zgodovini človeštva pojavilo že prej. Začetki se

navezujejo na razvoj pisave, kot osnovne komunikacijske pridobitve in seveda na razvoj knjig. 

Splošno je znano, da je bila alfabetska ali abecedna pisava iznajdena na vzhodnem koncu 

Mediterana, vsaj dva tisoč let pred Jezusom in že z nastankom pisave je bil človeku pomemben 

izgled napisanega (Mclean, 1980).

Pred abecedno pisavo so obstajale še različne druge, kot so slikovne oziroma piktografske, 

pojmovne ali ideografske in zlogovne oz. silabične pisave. Te igrajo pomembno vlogo pri razvoju 

civilizacije, saj nam omogočajo stike z davno izumrlimi civilizacijami ( Šuštaršič, 2004).

Oblikovno kvalitetne knjige so že pred nastankom tiska vsebovale umetnost lepega pisanja, 

umetniško oblikovane platnice, inicialke, kaligrafijo, določeni proporci med polnimi in praznimi 

prostori,... Poleg grafičnih oblikovalcev se tudi kaligrafi, tipografi, grafiki in slikarji ukvarjajo  z 

likovno podobo črk ter njeno povezanostjo z likovno in besedno umetnostjo. Z nastankom tiska 

danes vidimo delo grafičnega oblikovalca na plakatih, oglasih v časopisu ali reviji, oblikovanju 
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grba, ovojnega papirja, logotipa, vabila, vizitke, itd. Z drugimi besedami se grafični oblikovalec 

ukvarja s celostno grafično podobo določenega podjetja ( Šuštaršič, 2004).

 2.1.2 Grafično oblikovanje in vizualna komunikacija 

Grafično oblikovanje je, po besedah Jobling in Crowley (1996), združitev treh lastnosti kot so 

masovna reprodukcija, razpoložljivost širši publiki in da izdelek vsebuje idejo izraženo v 

kombinaciji besed ter slikovne podobe (Barnard, 2005).

Drugače povedano je grafično oblikovanje likovno ustvarjanje vidnih sporočil, oziroma vizualne 

komunikacije. Besedilo, slikovna podoba ali kombinacija obeh, mora biti enotna z likovnim in 

vsebinskim sporočilom, saj ima nalogo prenašati sporočila množici ljudi. Preko vizualnih sporočil 

nam je lahko odgovorjeno na vprašanja: kje? Kdaj? Kdo? Kaj? Zakaj? Kako? Z odgovori izvemo 

npr. kam bomo šli z vabilom, kaj in kdaj se bo dogajalo na dogodku in kdo bo tam. Najbolj 

učinkovita vizualna sporočila so zasnovana na celostni podobi določene dejavnosti, kar pomeni, da 

je več vrst likovnih govoric kot so barva, izbira tipografskih črk, enotno izpeljana oblika, itn. 

( Šuštaršič, 2004).

Za uspešnost dela grafičnega oblikovalca je potrebno imeti dobro organizacijo podjetja in v 

oblikovanje celostne grafične podobe je pomembno vključiti več različnih strok, ki bi prispevale 

določene izkušnje. Te osebe so psiholog, komunikolog, strokovnjak za marketing in oglaševanje, 

oblikovalec z več izkušnjami, PR-menedžer in svetovalec za oblikovanje celostnih grafičnih podob 

organizacij. Iz njihove strani dobi grafični oblikovalec ozadje podjetja, izhodišča za oblikovanje, 

vizije in cilje podjetja, imidž, ki bi ga podjetje želelo imeti (Repovš, 1995).

''V idejnem projektu, ki sledi podrobnemu preverjanju osnovnih stalnic celostne grafične podobe, so

že likovno opredeljeni: simbol in (ali) logotip s pojavnostmi, simbol v razmerjih s pozicijskim 

geslom v različnih pojavnostih, priporočeni črkopisi, barve in sistem barv. Preizkušeni so odnosi 

med grafičnimi strukturami in likovnimi površinami. Opredeljena je tipografska podoba 

komunikacijskih sredstev. Definirani so likovni in barvni odnosi v komunikacijskem sistemu. 

Predstavitev idejnega projekta celostne grafične podobe je velik dogodek znotraj projekta in razlog 

za razpravo o vseh podrobnostih znotraj projektne skupine in v organizacij.'' (Repovš, 1995, str. 34)

 2.2 . ELEMENTI CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE 

V prejšnjem poglavju je bilo povedano, da celostna grafična podoba organizacije vsebuje več kot le 
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simbol ali logotip, barve, pisave, vizitke in napise na plakatih. Je več kot vizualna podoba podjetja. 

Ima celoto, ki pokriva materialne in nematerialne atribute organizacije in nam oblikuje realno 

predstavo identitete podjetja. Celostna grafična podoba ustvari imidž podjetju, projektira značaj, 

odlike in muhe organizacije, kar pa ne pomeni, da predstavlja dejanskost organizacije. Za 

organizacijo je za svoj obstoj odvisna od celostne grafične podobe, ker je to strateško zelo močno 

orožje za uspešno širitev svoje ideje med publiko, vendar pa je to tudi zelo zahtevno delo (Repovš, 

1995).

 2.2.1 Referenčni trikotnik

Vsako organizacijo sestavljajo imidž, realna identiteta in simbolni identitetni sistem, ki skupaj 

sestavljajo referenčni trikotnik (slika 1). Trikotnik vzpostavlja odnose med temi tremi lastnostmi 

organizacije in omogoča lažje razumevanje, kako potekajo te ključne enote posamezno ter v odnosu

druga do druge. Slednje bo razvidno tudi v  nadaljevanju razlage (Repovš, 1995).

 2.2.2 Realna identiteta organizacije

Že naslov sam nam sporoča, da gre pri realni identiteti organizacije za nekaj resničnega, kot je 

denimo njena zgodovina in razvoj, stroji, delovni prostori, stavbe, zaposleni in njihova dejavnost ter

vedenje znotraj in izven podjetja, vodenje organizacije, motivacija, delovni postopki,... Poleg 

naštetega sem sodijo tudi izdelki in storitve, ki jih nudi organizacija preko tehnoloških in 

psiholoških vrednosti, kjer se prepleta poslanstvo, vizija, cilji, filozofija, kvaliteta in politika. 

Realna identiteta se hitro zazna preko funkcionalnih izkušenj, spretnosti, znanj, talentov, ki so 
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pomembne za razlikovanje med ostalimi organizacijami.

Organizacija dobi svojo realno identiteto s trenutkom, ko začne realno obstajati in vsaka 

organizacija ima svojo identiteto, saj brez nje ni mogoče obstajati. Da identiteta podjetja dobi 

možnost za obstoj in nadaljnjo preživetje, mora biti seveda prilagojena svojemu okolju in trenutnim 

tržnim razmeram (Repovš, 1995).

V 20. stoletju je med ljudmi prihajalo do številnih identitetnih vprašanj, odpirale so se tematike na 

rasno enakost, družbeni spol in seksualnost. Bolj natančno se je šlo za enakost pri plačah, pravice 

istospolnih partnerjev, feministična gibanja. Bilo je še veliko nerazrešenih problemov pri katerih 

mediji niso bili ravno v pomoč, saj so krepili stereotipe, kot na primer, da so temnopolti ljudje 

kriminalci, ženske so šibke in manj vredne, geji so deviantni,  Azijci ter lezbijke pa so bili potisnjeni

na stran ter se počutili nevidni pred svetom. Prišlo je do prepričanj, da bi se problemi lahko rešili s 

spremembo tipskih vlog podob v časopisih, revijah, reklamah za obleke in v medijih. 

Trg, medijski ustvarjalci in producenti pop kulture so hitro prevzeli zastopanost zatiranih skupin, 

ker jih je navdihnila identitetna politika. Ta se jim je zdela zelo zanimiva, saj jim je nudila novo 

vsebino za znamke in strategijo trženjskih niš. Identiteta organizacij se je pričela drastično 

spreminjati s tem, ko so se prilagodili okolju in spremljali želje publike po raznolikosti. Na 

reklamah organizacij ni bilo videti samo svetlopoltih zrelih moških, ampak tudi homoseksualce, 

temnopolte in ženske, poleg tega so nekatera podjetja spreminjala svojo likovno podobo v bolj 

barvite odtenke, v mavrice (Klein, 2004).

 2.2.3 Imidž

Vsak posameznik na stvari gleda drugače. Kako gleda na določeno organizacijo je odvisno od tega, 

kaj mu ta ponuja. S tem kar mu nudi, se v posamezniku ustvari mentalna podoba, vtisi, dobi 

občutke, prepričanja, predstavo o podjetju ter tako začne nastajati imidž organizacije. Ker je imidž 

organizacije ustvarjen iz oči posameznika, se stalno spreminja in vtisi, ki jih opazovalec dobiva so 

lahko resnični ali zmotni (Podnar, 2011).

Da organizacije zadostijo osnovnim in psihosocialnim potrebam potrošnikov jim, preko tržnega 

komuniciranja in oglaševanja, ponujajo veliko informacij in obljub ter si s tem oblikujejo imidž, 

blagovne znamke, ideje ali izdelke. Posledično dobijo izdelki, storitve in ideje psihološko vrednost 

in s tem tudi cenovno vrednost. Imidž mora ustrezati realni identiteti organizacije. Namreč, če je 

imidž predober, lahko to podjetju celo škoduje, saj se realna identiteta ne more skriti pred množico 

ljudi. Prav tako lahko podjetju škoduje preslab imidž (Repovš, 1995).
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Iz napisanega lahko pridemo do sklepa, da je je imidž umeten ter, da je izdelan in oblikovan, da 

vzbudi želeni vtis. Pojavi se razlika med tem, kaj vidimo in kaj je dejansko resnično. Vendar pa 

imidž organizacije ne more uspeti brez ljudi, ki bi verjeli vanj (Podnar, 2011).

 2.2.4 Simbolni identitetni sistem

Referenčni trikotnik zaključi simbolni identitetni sistem, ki je pravzaprav realna identiteta 

organizacije prevedena na simbolno raven. Kar pomeni, da je tesno povezan z imidžem in z realno 

identiteto, saj se simbolni identitetni sistem navezuje na impresijo, mnenje, vizijo, cilje, barve, 

črkopise in ostale likovne strukture s to razliko, da se potrošnikom predstavlja posredno. O 

organizaciji posredno, ne da bi prišli v stik z elementi realne identitete, ustvari zaznavo njene 

realnosti (Repovš, 1995).

 2.3 . IZVEDBA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

Za izvedbo celostne grafične podobe je potrebno veliko premisleka in dobra organizacija, saj je za 

to delo potrebno zbrati dobro kvalificirane ljudi in jih usmeriti na želeno pot. Pod poglavjem 

grafično oblikovanje in vizualna komunikacija je bilo opredeljeno, da so psiholog, komunikolog, 

strokovnjak za marketing in oglaševanje, oblikovalec z več izkušnjami, PR-menedžer in svetovalec 

za oblikovanje celostnih grafičnih podob organizacij ključne osebe za izvedbo celostne grafične 

podobe. Zaposleni so ključni del izvajanja celostne grafične podobe ravno zaradi realne identitete 

organizacije (Repovš, 1995).
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V nadaljevanju se bomo spoznali s potekom snovanja in izvedbe celostne grafične podobe podjetja 

in obravnavali posamezne faze.
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 2.3.1 Analitična stopnja

  a) Namizno raziskovanje

Pri tem delu raziskovanja je naloga zbiranje informacije o organizaciji iz različnih virov. 

Pomembno je poznati dejstva vse od nastanka organizacije. To znanje je ključno pri razumevanju 

njene zgodovine, filozofije, ritualov, organizacijske kulture in kompetentnosti organizacije, kar 

pomeni njeno prednost pred ostalimi konkurenčnimi podjetji. Informacije dobimo iz letnih poročil, 

planov, časopisov, predstavitvenih map, prodajnih katalogov, video-predstavitev, monografij, 

člankov in reportaž. Poleg naštetih je potrebno poiskati tudi oglase konkurenčnih organizacij, tako 

da bomo dobili vse elemente celotne namizne raziskave, ki nas bo kasneje vodila pri razsojanju o 

dosedanji razvojni strategiji in filozofiji organizacije ter omogočila lažjo primerjavo z ostalimi 

udeleženci na trgu (Repovš, 1995).

  b) Inventarizacija komunikacijskih sredstev

Organizacije komunicirajo preko vizitk, pečatov, dopisov, računov, dovolilnic, dobavnic, map, 

označevalnih in usmerjevalnih simbolov in napisov, označb na transportnih sredstvih, časopisov, 

prospektov, oglasov, monografij, katalogov, predstavitev,... Preko teh komunikacijskih sredstev se 

lahko naredi inventarizacijo le tega. S pomočjo inventarizacije komunikacijskih sredstev dobimo 

sliko razvoja organizacije, njenih vzponov in padcev (Repovš, 1995).

  c) Raziskave in študije

Pri načrtovanju strateškega in taktičnega marketinga organizacije je potrebno za sabo imeti številne 

raziskave in študije, kar pripomore k boljši vzpostavitvi simbolnega identitetnega sistema 

organizacije. Med drugim sem spadajo intervjuji in skupinski pogovori z zaposlenimi v organizaciji,

kjer se opazijo nasprotujoče si ali poenotene predstave o stanju, razvojnih možnostih in ambicijah 

organizacije (Repovš, 1995).

  č) Sklepno situacijsko poročilo

Sklepno situacijsko poročilo vsebuje kratke povzetke, mnenja in priporočila, ki se jih predstavi 

vodstvu organizacije. Po razpravljanju posameznih rezultatov in mnenj intervjuvancev, sodelujoči 

ponovno izrazijo svoja pričakovanja in mnenja v zvezi celostne grafične podobe ter se te nove 

sklepe doda k sklepnem situacijskem poročilu (Repovš, 1995).
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 2.3.2 Strateške opredelitve

  a) Strateško planiranje

Pri procesu strateškega planiranja pride v poštev analitična stopnja, ki nam poda prednosti in 

slabosti organizacije ter priložnosti in nevarnosti iz tržnega okolja. V tem procesu so na čelu kultura

organizacije, vizija vodstva, poslanstvo organizacije in smernice, ki jih ima vodstvo organizacije 

določene za uspešno pot do želenih ciljev (Repovš, 1995).

  b) Poslanstvo organizacije

Brez poslanstva organizacija ne more obstajati, saj potrebuje nek namen. S svojim delovanjem 

prinaša določeno korist, ki je običajno priznana s plačilom vrednosti te koristi. Poslanstvo 

organizacije vidimo v koristih, vrednotah, vrednosti, ki jih prinaša okolju. Če podjetje ljudem tega 

ne nudi, so vse aktivnosti, izdelki, storitve in ideje organizacije zaman, poslanstvo pa izgubljeno 

(Repovš, 1995).

  c) Vizija organizacije

Organizacija brez vizije je organizacija obsojena na propad. Če ni želj ali sanj po izboljšavi, po 

drugačnosti in ni pogleda na prihodnost, potem ni razvoja ter napredka. Za obstoj organizacije je 

ključno, da se spreminja in stremi k boljšemu, k idealu (Repovš, 1995).

  č) Filozofija organizacije

Filozofija organizacije je prodajanje sporočila podjetja in ne njegovih izdelkov. Ni pomemben 

izdelek, ampak način življenja, stališče, vrednote, videz in ideja, kar lahko vidimo pri različnih 

podjetjih in njihovih filozofijah. Za primer si lahko pogledamo besede direktorja podjetja Nike, ki 

pravi, da je Nike športno podjetje, katerega poslanstvo je s športom in telesno vadbo izboljševati 

življenja ljudi in ohranjati pri življenju čarobnost športa. Pri podjetju Swatch je filozofija ideja časa,

pri IBM-u gre za poslovne rešitve in ne  za prodajo športnih čevljev, ure in ne za prodajo 

računalnikov (Klein, 2004).

Filozofija organizacije gradi simbolno identiteto organizacije, opredeli svoj prav, prepričanje in 

postane religija organizacije (Repovš, 1995).

  d) Politika blagovnih znamk

Vsaka organizacija ima svoj obraz, katerega kaže publiki in ta obraz je znamka, ki jo organizacija 
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uporablja kot strategijo za reprezentiranje podjetja, pod katero spadajo skupine izdelkov, storitve in 

ideje (Klein, 2004).

Blagovna znamka je simbolna oprema organizacije, ki jo sestavljajo značilne oblike, barve, imena, 

simboli, ilustracije in razni drugi elementi, ki so vključeni na vseh izdelkih, storitvah in 

komunikacijskih sredstev (Repovš, 1995).

S tem si organizacija zagotovi prepoznavnost in tudi konkurenčno prednost, saj je politika 

blagovnih znamk celota emocionalnih, vizualnih, oprijemljivih in kulturnih značilnosti. To 

povezujemo z znamčenjem, ki temelji na organizaciji, vendar pa znamko ne omejuje le eno 

podjetje. To je lahko tudi simbol podružnice, skupine podjetij in holdinga (Klein, 2004).

  e) Uvajanje blagovnih znamk in imena organizacije

Blagovna znamka organizacije postane vzpostavljena šele, ko dobi potrditev in svoje zavedanje na 

trgu in ne takrat, ko se izbere politiko blagovne znamke, ime ter simbolno vlogo. Ime organizacije 

je močno strateško izhodišče za oblikovanje celostne grafične podobe, ker je najpomembnejša 

stalnica organizacije in se pojavlja v vseh elementih simbolnega identitetnega sistema. Ima močno 

psihološko vrednost in običajno je ime organizacije dražje kot stroji in stavbe tega podjetja. 

Redkokdaj se podjetja lotijo spremembe imena organizacije, četudi se lastništvo zamenja (Repovš, 

1995).

Izbira imena za organizacijo je težko delo, ker mora to biti atraktivno in močno. Izbiranja se 

organizacija lahko loti z več kot tisoč potencialnimi imeni. Z izločevanjem ovrže najprej tista 

imena, ki se težje izgovorijo, si jih je težko zapomniti in ki imajo neprimerne asociacije. Ne smejo 

biti predolga in podobna imenom že obstoječih organizacij. S tem izborom se jih pretvori v druge 

jezike, zaradi potencialnega poslovanja v tujih državah, kamor bi se organizacija lahko širila. Tudi 

iz tega vidika se preveri zvenečnost imena. Pri izboru med 20-30 potencialnih imen, se lahko 

uporabi anketiranje za bolj priljubljeno ime (Murphy in Rowe, 1988).

Pomembno je najti ime, ki še ni v uporabi in ni pravno zaščiteno. Ime mora biti skladno s filozofijo 

organizacije, reprezentirati mora poslanstvo in vizijo ter se uskladiti z želeno identiteto, vizijo in 

cilji organizacije. Poleg že naštetih lastnosti pri izbiri imena je želeno, da:

 ime opisuje izdelek, storitev ali dejavnost organizacije,

 izraža pozicijo, psihološko prednost izdelkov, 

 ime naj se drži kreativnosti in 
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 naj ima potencial za nadaljnjo uporabnost pri promocijskih dejavnostih organizacije 

(Repovš, 1995).

  f) Slogan ali pozicijsko geslo

Pozicijsko geslo ali slogan je obljuba organizacije, ki jo nudi potrošnikom. Ta obljuba mora 

vsebovati filozofijo, poslanstvo podjetja in nadgradi osnovno sporočilo imena ter simbola 

organizacije v še bolj nedvoumen pomen, ki ga želi organizacija izraziti (Repovš, 1995).

Na sliki 3 in sliki 4 sta primera dobro funkcionalnega slogana. Podjetje KFC obljublja ponudbo 

hrane, ki je odlična za prste obliznit, med tem, ko podjetje Nokia ponuja enostavno povezovanje 

med ljudmi.

 2.3.3 Oblikovanje celostne grafične podobe

Vizualno podobo podjetja sestavljajo različni elementi, kot so ime, identitetni znak podjetja, 

določene barve, tipografija, slogan in oblike, ki se znajdejo na različnih komunikacijskih sredstvih, 

zastavah, oblačilih, žigih, dopisnicah, ovojnicah, vizitkah, prevoznih sredstvih, pri arhitekturi,... 

Oblikovanje celostne grafične podobe zahteva določen proces čez katerega je potrebno iti in na poti 

upoštevati navodila, ki prispevajo k bolj učinkovitemu rezultatu:

 na prvem mestu stoji prepoznavnost in zapomljivost, kar pomeni, da z izstopajočimi 

elementi celostne grafične podobe ljudem pošiljajo signale, ki jim omogočajo lažje 

pomnjenje imena organizacije,

 posameznika opominja, da podjetje deluje in obstaja ter pozitivno vpliva na vtis in mnenja 

ljudi,

 s tem se lahko povežemo na prvi vtis, ki je pri zunanji podobi vedno pomemben. Šele takrat 

se posameznik seznanja z organizacijo in s celostno grafično podobo poveže sporočilnost 
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organizacije. Slednja namreč preko vizualnosti izraža svojo realno identiteto,

 čeprav mora vizualna podoba biti vredna dobrega prvega vtisa in prepoznavna, je ključna 

njena enostavnost,

 hkrati mora biti edinstvena in se razlikovati od vizualnih podob konkurence,

 biti mora estetsko trajna, narejena za daljši čas, da ne nastane prehitro potreba po 

spremembi, saj menjava celostne grafične podobe zahteva veliko ceno (Podnar, 2011).

  a) Kreativno snovanje grafičnega simbola

• Grafični oblikovalec gre pri oblikovanju skozi tri faze: informacije, inkubacije in 

iluminacije. Že ime prve faze nam pove, da ima oblikovalec stik z informacijami 

organizacije in njenimi strateškimi izhodišči, ki so bila že omenjena. Aktivno 

sodeluje pri sestankih, kjer je predstavljeno situacijsko poročilo  preko katerega 

je razvidna sedanja realna identiteta. Oblikovalčeva naslednja naloga je, da 

pregleda različne celostne grafične podobe iz celega sveta in je pozoren na 

uporabljene simbole.

• V inkubacijski fazi je potrebno predelati informacije in njihove odnose med 

seboj. S procesiranjem informacij prihaja do različnih domislic, ki so povezane s 

podzavestnimi izkušnjami in zavestnim presojanjem. Ta faza torej ni pod 

kontrolo oblikovalca, zato je čas te faze različen, saj nanj vplivajo tudi prirojene 

in pridobljene sposobnosti vsakega posameznika.

• Zadnja faza je iluminacija oziroma rojstvo ideje. V tej fazi se oblikuje rešitev, 

videnje bodoče likovne strukture simbola, vendar pa ni rečeno, da bo simbol 

ustrezen in skladen z vizijo realne identitete. Če rešitev ni prava, se oblikovalec 

vrne na prvo fazo in nadaljuje s procesom od začetka (Repovš, 1995).

  b) Vrste vizualne podobe organizacije

Grafični oblikovalec ima na izbiro veliko variacij tipa logotipa, ki ga bo izbral. Variacije potekajo 

med vizualno podobo, ki vsebuje samo ime organizacije in vse do popolnoma abstraktnega simbola 

(Murphy in Rowe, 1988).

''K simbolu blagovne znamke lahko prištevamo geometrijske like, predmete, embalažo, logotipe, 

osebe, like iz risank, specifične barve. Logotip je največkrat uporabljen simbol blagovne znamke. 

Njegova naloga je slikovno predstaviti bistvo identitetne zgodbe blagovne znamke. Z logotipom kot

13



vizualnim in grafičnim prikazom prikazom blagovne znamke še bolj povečamo prepoznavnost 

blagovne znamke v očeh porabnikov.'' (Vukasović, 2012, str. 280)

- Uporaba imena v vizualni podobi organizacije

V začetkih znamčenja produktov ni bilo nič nenavadno, če je lastnik organizacije pri uporabi 

logotipa uporabil svoje ime. Vendar bi bilo neprimerno uporabiti polno ime. Za uporabo imena v 

logotipu je dobro upoštevati, da ni ime predolgo, da je lahko izgovorljivo, prilagodljivo in relativno 

abstraktno. Na primer logotip organizacije Oakland Museum of California (Slika 5) je predolgo, 

zato so v tem primeru skrajšali ime države in kreativno zasnovali kompozicijo imena (Murphy in 

Rowe, 1988).

Pri dolgih imenih korporacij se najde rešitev za bolj atraktiven logotip v inicialkah imena (Slika 6). 

Oblikovanje začetnih črk imena organizacije je zanimivo za oblikovalca, vendar pa lahko ima zelo 

slab vpliv na stranko. Problem se pokaže pri neprofitnih organizacijah, ker z inicialkami težko 

pokažejo bistvo njihovega delovanja. Drugi problem predstavlja pridobivanje legalnih pravic za 

uporabo inicialk. Težava lahko nastane pri variiranju inicialk od države do države, npr. NATO 

(North Atlantic Treaty Organization) je v Španiji imenovan OTAN (Organizacion Tratado Atlantico 

Norte) (Murphy in Rowe, 1988).
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Pri oblikovanju črk v logotipu je potrebno paziti na berljivost, saj je pomembno, da ljudje ne 

zamenjujejo črk, oziroma, da jih sploh lahko preberejo. Pri berljivosti je ključna velikost besedila, 

dolžina črk ter dolžina presledkov med črkami in besedami. Legitimnost pisave se nanaša na 

kvaliteto razlikovanja med ostalo pisavo, ki jo je potrebno vključiti pri oblikovanju črk. Sem spada 

spreminjanje poteze iz tanke v debelo, odnos proporcev med velikostjo črk in odnos med oblikami 

posameznih črk. Seveda pa je težko ustvariti originalno pisavo, ker obstaja ogromno število pisav, 

ki postavljajo standarde. (Harkins, 2013).

- Uporaba simbola v vizualni podobi organizacije 

Na izbiro so logotipi, ki poleg imena vsebujejo tudi simbol (slika 7). Simboli so reprezentativni in 

predstavljajo stvari ter pojave, so svobodno ustvarjeni in se jih je, da se  lahko prenašajo, potrebno 

naučiti,. Poznamo več tipov simbolov: matematični, lingvistični, znanstveni in grafični, različnih 

oblik, barv, pojavnosti. Lahko so tipografski, abstraktni, deskriptivni in kombinirani. Zaradi 

zgodovinskih izkušenj in genetskega spomina človeka, simboli s svojo močjo in sporočilnostjo 

vzbujajo negativne in pozitivne asociacije, četudi so nam neznani (Repovš, 1995).
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  c) Uporaba barve v celostni grafični podobi

Oblikovalec celostne grafične podobe mora biti podkrepljen z znanjem o barvah, saj igrajo 

pomembno vlogo pri oglaševanju. Ko barvo vključimo v delo, moramo upoštevati kontrast in 

harmonijo barve, saj vplivata na berljivost in na počutje potrošnika. Barve imajo tudi svoje 

asociacije, ki jim jih je človek dal skozi zgodovino. Seveda pa se asociacije razlikujejo od kulture 

do kulture. Črno barvo pri nas in tudi na zahodu povezujejo z žalovanjem in smrtjo, na Kitajskem in

v Indiji pa je to vlogo prevzela bela barva. Zeleno barvo so v 19. stoletju povezovali z strupom, ker 

jih je spominjala na arzen, danes pa je to barva pomladi in okoljske ozaveščenosti (Dabner in drugi, 

2011).

 2.4 . ANALIZA ORGANIZACIJ NA TEMO OSEB S POSEBNIMI 

POTREBAMI

Za analizo sem izbrala šest spletnih strani, ki se navezujejo na osebe s posebnimi potrebami. Med 

seboj se razlikujejo v svoji filozofiji in viziji, za katerimi stojijo in tudi po oblikovanju svojih 

spletnih strani. Strani sem izbrala na podlagi njihovega namena, ali gre za informativno naravnano 

stran ali za tržno naravnano spletno stran. Od vsake skupine sem izbrala po tri spletne strani z 

namenom, da ugotovim, ali obstaja povezava med celostno grafično podobo in filozofijo 

informativno in tržno naravnane organizacije. Poleg izbranih organizacij, sem v analizo vključila 

tudi organizacijo, pri kateri sem sodelovala pri izvedbi celostne grafične podobe. 

V naslednji tabeli so navedene izbrane organizacije na temo oseb s posebnimi potrebami. Vsaki 

organizaciji je dodan opis ter filozofija, najdena na njihovi spletni strani. To mi je bilo v pomoč pri 

razumevanju celostne grafične podobe določene organizacije.
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Organizacija Predstavitev organizacije

Especial needs Njihov cilj je priskrbeti otrokom s posebnimi potrebami in njihovim staršem 

najboljše možne pripomočke ali izdelke. Iščejo in promovirajo izdelke, ki so 

dobro izdelani in koristni za določen namen.  

Different roads Ta organizacija je nastala z namenom, da ljudem pomaga najti najboljši 

material za pomoč pri učenju avtističnih otrok. Na tej strani so zbrani vsi 

materiali in pripomočki, ki pomagajo avtističnim otrokom pri učenju, jim 

omogočajo  vključitev v družbo ter jim dajejo veselje do učenja. 

Diopta Želijo postati in ostati vodilni ponudnik kvalitetnih in najnaprednejših 

pripomočkov za vid, pri celoviti oskrbi posameznikov, šol in drugih ustanov. Z

dobavo tehniških pripomočkov imajo namen, posameznikom s trajnimi 

okvarami vida, omogočiti samostojno in neodvisno življenje. 

Children with 

special needs

Spletno stran je ustanovila mati otroka s posebnimi potrebami z namenom, da 

pomaga ostalim družinam, ki se prav tako soočajo s tovrstnimi problemi. Stran

je informativna, kjer najdemo različne teme  iz področja osebe s posebnimi 

potrebami. Hkrati imajo uporabniki možnost napisati svoje izkušnje, katere 

ustanoviteljica te strani objavi javno. 

Zveza paraplegikov

Slovenije

»Zveza paraplegikov Slovenije je reprezentativna invalidska organizacija, ki 

predstavlja, varuje in uveljavlja pravice ter interese paraplegikov in 

tetraplegikov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.« 

Sonček Sonček je zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije. So neprofitna 

organizacija in nacionalna reprezentativna invalidska organizacija, ki 

zastopajo poenotena stališča društev. Z ostalimi invalidskimi organizacijami v 

Sloveniji in po svetu se dogovarjajo o skupnih nalogah. V javnem interesu 

delujejo na področju socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja in kulture.

Povezovanje v 

različnosti

Spletna stran je nastala pod vodstvom specialne in rehabilitacijske pedagogike

na Pedagoški fakulteti z namenom, da bi študenti širili svoje znanje preko 

svojih študentskih nalog in raziskovanj. Te bi bile objavljene na strani in 

drugim pomagale k takšnim in drugačnim spoznanjem glede oseb s posebnimi

potrebami.

Tabela 1: Predstavitev organizacije s področja oseb s posebnimi potrebami
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Organizacija Logotip Spletna stran

Especial needs https://www.especialn

eeds.com/

Different roads http://www.difflearn.c

om/

Diopta http://www.diopta.si/

Children with 

special needs

http://www.childrenwi

thspecialneeds.com/

Zveza 

paraplegikov 

Slovenije

http://zveza-

paraplegikov.si/slo/

Sonček http://www.soncek.org

/domov/
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Povezovanje v 

različnosti

http://zalenkas.si/srp/

Tabela 2: Logotipi organizacij s področja oseb s posebnimi potrebami

 2.4.1 Likovna analiza organizacij glede na tržno in informativno naravnano organizacijo

V tabeli 2 lahko vidimo različno oblikovane logotipe. Nekateri so oblikovani bolj strogo, spet drugi 

imajo otroški pridih. Prve tri organizacije v tabeli spadajo v skupino tržno naravnanih organizacij, 

vendar pa lahko opazimo, da so si med seboj zelo različne. Especial needs ima celostno grafično 

podobo oblikovano zelo v ravnovesju, v logotipu zaznamo igrivost, žive barve, pisava pa ni, v 

primerjavi s simbolom, tako močno razgibana. Elementi na spletni strani so jasno razporejeni z 

uporabo številnih slikovnih gradiv, ki poživijo spletno stran. Popolno nasprotje je organizacija 

Diopta, kjer že v logotipu zaznamo preproste linije in na tak način dobimo občutek strogosti ter 

profesionalnosti. Ta občutek nam daje celotna spletna stran, saj je oblikovana na zelo preprost 

način, brez živih barv. Za razliko od Especial needs in Diopte je z živimi barvami, kot so oranžna, 

zelena in rumena, obdarjena celostna grafična podoba spletne strani organizacije Different roads. 

Poleg teh treh barv je prisotna še nežna modra. Preplet teh štirih barv daje občutek igrivosti in 

otroškosti. Tudi sam logotip, zaradi načina upodobitve črva, deluje otroško.

Poglejmo še drugo polovico organizacij iz tabele. Prav tako lahko spoznamo, da so si celostne 

grafične podobe med seboj zelo različne. Če pogledamo Zvezo paraplegikov Slovenije in Sonček, 

ki je prav tako zveza društev, le da za cerebralno paralizo Slovenije, vidimo, da prva deluje preko 
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oblikovanja bolj resna in podjetniška, barve so na spletni strani nežno zelene in logotip oblikovan 

šablonsko. Sonček pa, zaradi mehkih linij in živih kontrastnih barv, deluje bolj otroško. Logotip je 

izdelan kot, da bi ga nekdo naslikal s prosto roko. Spletna stran, ki pripada Children with special 

needs, je še posebej otroško izoblikovana. Oseba, ki je postavila to stran, ni imela namena biti 

prepoznavna in postati močna organizacija. Njen namen je bil  postaviti stran za tiste, ki iščejo 

informacije o osebah s posebnimi potrebami in jim olajšati iskanje, saj so vsa znanja o tej temi 

spravljena na enem mestu. Hkrati si ljudje tudi psihično pomagajo z zgodbami drugih ljudi z 

enakimi problemi. Zaradi neprofesionalnega delovanja in delovanja zgolj ob prostem času, se oseba

ni osredotočala na profesionalni izgled spletne strani. 

S podobnim namenom, kot zadnja opisana spletna stran, deluje spletna stran Povezovanje v 

različnosti. Kot informativna spletna stran vsebuje elemente resnosti in urejenosti ter hkrati 

ilustracije v logotipu in v ikonah področij, kar k urejenemu izgledu prinese še nekaj otroškega 

pridiha. Ker so linije ilustriranih podob mehke in ostre ter ni prevladujočega elementa, deluje 

spletna stran uravnovešena (na podoben način kot pri Especial needs).

 2.4.2 Likovna analiza organizacij glede na vsebino organizacij 

Ugotovili smo, da so si te organizacije med seboj zelo različne, ne glede na to ali so usmerjene tržno

ali informativno. Zato smo se odločili pogledati stvari iz drugega zornega kota, kjer bi lahko našli 

skupno točko pri CGP organizacij, ki se navezujejo na osebe s posebnimi potrebami. Če pogledamo 

Especial needs in vsebino, ki nam jo ponuja, lahko opazimo, da ima na tak način oblikovano CGP z 

razlogom. Ni preresna in ne preotročja organizacija, saj vsebuje vsebino, ki se tiče tako otrok kot 

odraslih. Imajo pripomočke za vse starostne skupine in temu primerno je organizacija tudi 

oblikovana. Diopta na drugi strani promovira tehnično napredne izdelke, ki se tičejo bolj kot ne 

odraslih in njihovih prilagoditev v službenem okolju, zato je CGP organizacije resna in podjetniška. 

Different roads organizacija, ki je predstavljena v živih pisanih barvah, z otroško ilustracijo v 

logotipu, nam sporoča, da ima spletna stran vsebino, ki je namenjena otrokom. Prodajajo izdelke za 

avtistične otroke. Od raznih knjig do prilagojenih učnih materialov, ki jim omogočajo lažje učenje.

Tako, kot imajo tržno usmerjene organizacije različno vsebino za različne starostne skupine, jih 

imajo tudi informativno usmerjene organizacije. Najpogosteje pride do invalidnosti, paraplegike in 

tetraplegike zaradi avtomobilskih nesreč, padcev iz višin, nesreč pri športu, z operacijami, itn. Tem 

ljudem je namenjena Zveza paraplegikov Slovenije, ki s svojo CGP sporoča, da je ta vsebina 

namenjena večinoma starejšim osebam, ker njihova kondicija ni dedno pogojena in se jim ni bilo 

potrebno prilagajati že od otroštva, nastala je v kasnejšem življenju in zato je tudi oblikovanje 
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nekoliko resnejše. Sonček je organizacija, ki je namenjena osebam, katere so se rodile s cerebralno 

paralizo in jim je že od rojstva onemogočeno normalno življenje. Temu primerno je tudi oblikovana

CGP, ker vsebina te organizacije vključuje otroke in mora imeti zato bolj otroški pridih. Prav tako je

temu primerno oblikovana stran Children with special needs. Je z živimi barvami na mladosten 

način oblikovana stran. Ravno tako so na mladosten način upodobljene slike na spletni strani, saj je 

to le vsebina, ki se nanaša na otroke.

Spletna stran Povezovanje v različnosti zajema vse starostne skupine, od spočetja do smrti, zato je 

temu primerno tudi oblikovana njena celostna grafična podoba. Prevladujejo umirjenje barve, 

vsebuje ilustracije v ikonah različnih področij in v logotipu, hkrati te ilustracije niso ne preveč 

otroške ali preveč resne ampak ravno prav v ravnovesju.

 2.4.3 Odgovor na hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja

CGP spletnih strani med seboj razlikujejo. Vsaka ima nekaj svojega in tudi, če so oblike spletnih 

strani med seboj postavljene podobno, se razlikujejo v barvah in namenu, ki ga organizacija 

sporoča. Vsaka spletna stran organizacij tudi cilja na to, da bi bila čim bolj enostavna in pregledna.

Z analizo CGP organizacij, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami, sem prišla do 

ugotovitve, da vse spletne strani želijo s svojim izgledom privabiti bralce in jim ponuditi pregledno 

in enostavno sestavo spletne strani, da ne pride do zmede, pa naj gre za informativno naravnane ali 

tržno usmerjene organizacije. Vendar pa se lahko strinjamo, da likovna oblikovna razlika v CGP 

spletnih strani nastane pri vključevanju starostne skupine k namenu spletne strani. Ne glede na tržno

usmerjene in informativno usmerjene strani, se pri oblikovanju pojavi razlika med stranmi, ki so 

namenjene otrokom ali odraslim ali vsem generacijam. Na strani, katere ciljna publika so otroci, 

prevladujejo živahne ali žive barve in ilustracije. Strani, namenjene odraslim, so precej bolj toge in 

ne-pestrih barv, za strani, namenjene vsem generacijam, pa velja, da se najde vmesna pot. Filozofija

tržno usmerjene in informativno usmerjene strani se razlikuje, da prva nudi izdelke oziroma 

promocijo zanje za prodajo, druga pa pomoč, zatočišče in informacije.

 3  PRAKTIČNI DEL

Pod vodstvom študentk Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti,  smo se 

odločili postaviti spletno stran za vse, ki potrebujejo znanje o osebah s posebnimi potrebami. Teme 

smo razdelili v štiri glavna področja: oseba v okolju, razvojna obdobja, skupine oseb s posebnimi 
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potrebami in področja funkcioniranja. Teme bodo nalagali študentje, ki bodo zadolženi za to spletno

stran, dobili pa jih bodo iz kvalitetnih seminarskih nalog, diplom, magisterijev, dobrodošla pa so 

tudi samostojna raziskovanja. Torej bo tematik ogromno, kar se tiče osebnosti, temperamenta, 

čustev, vedenja, govora, jezika in komunikacije, odnosov,  gibalnih spretnosti, šolskega znanja, 

raznih bolezni, dednih dejavnikov, okoljskih dejavnikov, pripomočkov in učnih materialov, itn.. 

Hkrati bodo vključene še teme kot so osebe z motnjami v duševnem razvoju, gluhe in naglušne 

osebe, slepe in slabovidne osebe oz. osebe z okvaro vidne funkcije, osebe z govorno – jezikovnimi 

motnjami, gibalno ovirane osebe, osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

dolgotrajno bolne osebe, osebe s čustveno – vedenjskimi motnjami in osebe z avtističnimi 

motnjami.

Njihove želje so, da bi ta stran bila v pomoč vsem, ki potrebujejo takšno znanje. Naj bodo to

študenti, profesorji ali ljudje, ki imajo sami težave, nanašajoče se na omenjene teme, s katerimi si 

lahko razširijo obzorja. Ključno pa je, da so vse tovrstne informacije zbrane na enem mestu in 

ljudem nudijo lažje iskanje določenega znanja, ki jim bo v pomoč. 

Zaradi različnosti, ki se pojavljajo pri tematikah na strani,  o osebah, ki prispevajo k razvoju 

strani ter različnih obiskovalcev te spletne strani, je bilo odločeno, da bo temu primeren tudi naslov 

te spletne. Zato je dobila ime Povezovanje v različnosti - specialna in rehabilitacijska pedagogika.

Spletna stran še ni popolnoma zaključena in s tem razlogom še ni javno objavljena pod primerno 

domeno, vendar si jo v končnih fazah lahko ogledamo na spletni strani http://zalenkas.si/srp/ 

 3.1 . Od skice do zaključka

Za nastanek logotipa  je bil potreben dober razmislek in dolg proces obdelovanja skic, da sem lahko

prišla do končne rešitve. Ideja je bila povezati študentsko življenje z ljudmi, ki potrebujejo pomoč. 

Pomoč sem iskala v asociacijah pri študentih, znanju, povezovanju, pomoči drugim in pri osebah s 

posebnimi potrebami. V mislih sem imela podobe antičnih zvitkov, knjig, očal, diplomskih 

klobukov, jabolk, itd. Veliko je bilo možnosti in moj prvi korak je bil upodobitev roke, ki drži 

antični zvitek, kot ideja, da si človek želi znanja.
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Nato sem začela razmišljati, da je spletna stran grajena na medsebojni komunikaciji med osebam, ki

delijo znanje in osebami, ki ga iščejo. Tako sem prišla do ideje z dvema rokama. Ena roka izhaja iz 

jabolka, kot jabolko spoznanja in seže k drugi roki v pomoč ter ji poda svoje znanje.

Tudi ta ideja ni bila dovolj prepričljiva, ker veliko ljudi tega v znaku ni videlo. Zato sem nadaljevala

s skicami in prišla do rešitve, pri kateri je vključena knjiga in dve roki. 
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Slika 8: Upodobitev roke, ki drži

antični zavitek

Slika 9: Upodobitev roke, ki izhaja iz 

jabolka in seže k drugi



Ker je področje spletne strani razširjeno in namenjeno različnim ljudem, sem se za upodobitev 

znaka osredotočila na pomoč ljudi in izhajala iz vizualnega prikaza rok. Roke so del našega telesa 

in z njimi lahko fizično naredimo osebni stik z drugo osebo ter ji osebno nudimo pomoč. S tem 

razlogom sem ustvarila dve roki, eno, ki je na zgornjem delu in je usmerjena navzdol in drugo, ki je 

na spodnjem delu in je usmerjena navzgor. Roki sta med seboj povezani, ker ena izhaja iz druge in s

tem ponazarjata medsebojno pomoč. 

Iz spodnje roke se linija nadaljuje v obliko kvadrata in zaključi v upodobitvi knjige. Knjiga je 

simbol znanja, katerega sem želela prikazati v logotipu. Veliko ljudi je bilo potrebnih čez 

zgodovino, da so raziskali problematike ljudi, kako lahko oziroma ne morejo funkcionirati v družbi,

zaradi takšne ali drugačne napake ali motnje, ki so jo dobili iz različnih vzrokov. Vsa ta znanja so 

dokumentirana v knjigah preko katerih študenti, iz smeri specialne in rehabilitacijske pedagogike, 

črpajo svoje ugotovitve in spoznanja ter jih na spletni strani delijo naprej. Zato sem vključila knjigo,

saj je pomemben element, da ta stran lahko uspe. 

Pri logotipu lahko opazimo povezavo med roko in knjigo, ki je kvadratne oblike. To linijo sem 

povezala z internetno tehnologijo, saj je spletna stran le del tega. Spletna stran je sestavljena iz 

raznih pravil, številk, črkovnih znakov in ločil ter me spominja na matematična stroga pravila. V 

matematiki sem našla kvadrat kot obliko, ki bi lahko ponazarjala širjenje informacij do različnih 

oseb, saj ima kote, pri katerih se naš pogled ustavlja kot, da bi se ustavljalo znanje pri različnih 

ljudeh. Zato sem ostala pri drugi verziji skice in jo v programu Inkscape le še nadgradila z barvo.
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Slika 10: Skica možne rešitve za 

izdelave logotipa

Slika 11: Dodelana skica za izdelavo logotipa



Najprej sem skico pretvorila v vektorsko sliko, zgladila linije in okoli znaka dodala krog. Moder 

krog, ki je uporabljen kot podlaga upodobljenemu znaku, je dal logotipu barvno svežino, da ne bi 

bil le črno bel. Zato se mi je zdelo pomembno, da izberem barvo, ki predstavlja znanje in ni preveč 

agresivna. Modra je bil odgovor na izbiro, ki sem jo iskala, saj iz modre tudi izhaja beseda modrost,

kar pa pomeni znanje in to tudi dobro deluje s sporočilnostjo logotipa. 
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Slika 13: Upodobitev logotipa 

s krogom

Slika 14: Končna verzija 

logotipa

slika 12: Skica logotipa 

pretvorjena v vektorsko verzijo



S simbolom delo še ni bilo dokončano. V logotip sem vključila tudi napis: ''Povezovanje v 

različnosti''. Izhajala sem iz Sans serifne pisave, pri kateri sem vsako črko posebej oblikovala in pri 

tem gledala na vsebino, ki bi jo lahko preko pisave sporočala. Naslov je sestavljen iz dveh delov; v 

prvem je beseda ''povezovanje'', v drugem pa beseda ''različnosti''. Zato sem se tudi osredotočila na 

različen način pisanja. Pri besedi ''povezovanje'', sem delala na tem, da so črke med seboj povezane 

s pisano pisavo, v drugem delu pa so črke med seboj ločene in se ne dotikajo. Napis vsebuje hkrati 

tako majhne tiskane črke, kot velike tiskane črke, da ponazori besedo ''različnosti''. Seveda sem 

pazila, da si črke iz prve in druge besede niso preveč različne, da ne pride do prevelikega kontrasta. 

Na nekakšen način lahko opazimo, da je pisava igriva in obenem urejena. Podobno kot simbolni 

prikaz logotipa, upodobitev roke in knjige, je ilustrativna oziroma bolj igriva medtem, ko povezava 

med njima, v obliki kvadrata kaže na resnost in urejenost. Tu vidim povezavo med simbolom in 

besedilom, kjer pride do enotnosti v logotipu. Poleg logotipa je na spletni strani dodan še naslov: 

''Specialna in rehabilitacijska pedagogika'', ki spada pod logotip, kot podnaslov. Pisava je Sans 

serifna, saj je tudi glavni naslov izhajal iz te pisave. Vendar ta del besedila ni posebej oblikovan, da 

ne pride do nasičenosti z dekoracijami. 
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Slika 15: Logotip in naslov spletne strani

Slika 16: Logotip z naslovom in podnaslovom spletne strani



 3.2 . Način uporabe logotipa

Slika 17 prikazuje približan logotip z določenimi merami, ki velja za minimalno velikost. Na 

spodnji sliki vidimo ne približan logotip minimalne velikosti.

Logotipa ne smemo večati ali manjšati brez proporcionalnega spreminjanja velikosti.
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Slika 17: Približan logotip z merami 

minimalne velikosti

s

lika 18: 

Logotip 

minimalne 

velikosti

slika 19: Neproporcionalna spremenjena 

velikost logotipa



Logotip je možno uporabljati tudi v različnih barvnih kombinacijah. Kot je bilo prej omenjeno, sem 

modro barvo izbrala iz vsebinskega konteksta, logotip pa je možno uporabiti tudi v črno beli verziji,

kot je prikazano na spodnjih slikah. Med njimi lahko vidimo tudi barvno shemo izbrane modre 

barve. 

Na spletni strani so določene barve, ki zagotavljajo enotnost spletne strani, zato je narejena tudi 

barvna shema, ki jo vidimo na spodnji sliki.

Logotip je samostojen znak, preko katerega ne sme potekati besedilo in ne sme biti obrnjen narobe. 
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slika 21: Logotip v črno 

beli verziji 1

slika 20: 

Barvna shema 

logotipa

slika 22: Logotip v črno 

beli verziji 2

slika 23: Barvna shema spletne strani



Poleg simbolne upodobitve, ki je lahko samostojen logotip, lahko zraven, kot samostojen logotip, 

stoji še ime spletne strani. Zraven je moč dodati še podnaslov in celoto obravnavati kot logotip.

 3.3 . Uporaba logotipa na različnih izdelkih

Logotip je nastal pod okriljem informativno usmerjene spletne strani Povezovanje v različnosti in 
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slika 24: Logotip ne

sme biti narobe 

obrnjen

slika 25: Besedilo ne sme potekati čez logotip

slika 26: 1. 

verzija 

samostojnega 

logotipa

slika 27: 2. verzija samostojnega logotipa

slika 28: 3. verzija samostojnega logotipa



temu primerno se tam nahaja v naslovnem predelu spletne strani.

Poleg logotipa so na strani prisotne tudi ilustracije, katere vsebinsko podpirajo področja, ki jih nudi 

spletna stran. Oblikovanje ilustracij sva si delili z Janjo Jurečič, študentko Likovne pedagogike, ki 

so jo k sodelovanju pri tem projektu povabili naknadno. Na spodnjih slikah vidimo moje ilustracije 

za področje skupine oseb s posebnimi potrebami, za razvojna obdobja in več. 

Pri prvi od teh ilustracij področij sem izhajala iz misli, da tu najdemo različne skupine posebnih 

potreb, ki so shranjene v škatli, vendar je škatla odprta z namenom, da postanejo te problematike 

vidne vsem in ne samo tistim, ki se s tem soočajo. Vrste osebnih potreb se velikokrat prepletajo med

seboj. Ena oseba lahko ima probleme tako z gluhom kot z govorom, zato sem prikazala škatlo, kjer 

so med seboj premešane vse vrste skupin osebnih potreb.

Pri drugi ilustraciji, sem želela jasno izraziti vsebino, ki se tiče tega področja, zato sem prikazala 

rast in razvoj skozi diagonalno postavitev različno starih oseb. Diagonala poteka od najmlajše osebe

v spodnjem levem kotu, do najstarejše osebe v zgornjem desnem kotu.

Pri tretjem področju gre za znak, ki stoji pod vsakim področjem in s klikom nanj nas pelje na želeno

stran. Zamislila sem si matematični znak, ki pomeni je enako več. V tem znaku je še beseda ''več'', 

da daje ljudem jasno vedeti, kam te klik na ta del pripelje.
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slika 29: Ilustracija 

področja skupine oseb s 

posebnimi potrebami

slika 30: Ilustracija 

področja razvojna obdobja

slika 31: Ilustracija znaka 

več



Nobeni organizaciji ne sme manjkati vizitka, saj z njo lahko predstavimo ljudem prvi vtis 

organizacije, kateri je zelo pomemben za nadaljnje delovanje. 
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slika 33: Vizitka zadnje strani

slika 32: Vizitka sprednje strani 



Za promocijo organizacij pride prav tudi letak, katerega vidimo na spodnji sliki.
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slika 34: Letak



Oblikovala sem tudi trak za ključe, kot funkcionalen predmet, ki promovira organizacijo.
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slika 35: Trak za ključe



Poleg omenjenih promocijskih predmetov, pridejo prav tudi majice, ki promovirajo spletno stran. 
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slika 36: Promocijske ženske in moške majice, sprednja stran 

slika 37: Promocijske ženske in moške majice, zadnja stran 



Nenazadnje je potrebno prikazati še slike nastale spletne strani. 
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slika 38: 1. del slike spletne strani

slika 39: 2. del slike spletne strani
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slika 40: 3. del slike spletne strani

slika 41: 4. del slike spletne strani
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slika 42: 5. del slike spletne strani



 4  PRAKTIČNO PEDAGOŠKI DEL 

 4.1 . Ideja in izvedeni načrt

V empiričnem delu je opisana učna priprava, ki je bila izvedena na srednji šoli Ledina v šolskem 

letu 2014/15. Naloga se osredotoča na temo celostna grafična podoba, vsebina pa temelji bolj na 

osebni ravni z namenom, da je vsak pri sebi iskal, v čem je dober in kaj ga veseli. To vsebino smo 

izpostavili, ker se nam je zdelo pomembno, da se zavedamo, da smo si lahko med seboj podobni v 

smislu, da ima vsak nekaj, kar ga veseli in ga predstavlja, ne glede na probleme, ki jih nosimo s 

seboj.

 4.2 . Praktična izvedba učne ure

Datum: 10.4.2015 Šolsko leto: 2014/2015
Šola: Gimnazija Ledina
Učitelj likovne vzgoje: Katarina Juvan in Lara Loboda
Predmet: Likovna umetnost
Okvirni čas 

obravnavanega področja:

4 šolske ure

Razred: 1. c
Likovno področje: Grafika
Likovna naloga: Izdelava avtobiografskega reprezentativnega plakata s kombinacijo 

kartonskega tiska in kolaža ter izdelava logotipa s pečatnim tiskom
Likovna tehnika: Kolaž, kartonski tisk, pečatni tisk
Likovni materiali in 

pripomočki:

Risalni list, tempera barve, revije, kolaž papir, škarje, lepilo, lonček z 

vodo, čopiči, svinčnik, radirka, šilček, karton, grafične barve, 

grafična preša, olfa nož, valjček, krompir
Likovni motiv: Avtobiografski plakat 
Učne metode: Razlaga, demonstracija, pogovor 
Oblike dela: Individualna (samostojna)
Učni mediji in 

pripomočki:

Reprodukcije likovnih del, ppt, računalnik

Medpredmetne povezave: Zgodovina – razvoj tiska
Učni pripomočki: LCD projektor, računalnik, programska prezentacija fotografij
Vrsta učne ure: Kombinirana

38



Literatura in drugi viri:  Šuštaršič N. (2011): Likovna teorija : učbenik za likovno 

teorijo v vzgojno-izobraževalnem programu umetniška 

gimnazija - likovna smer. Debora, Ljubljana

 Klein N. (2004). No logo. Ljubljana, Maska

 Podnar K. (2011). Korporativno komuniciranje. Ljubljana, 

Fakulteta za družbene vede 

 Repovš J. (1995). Kako nastaja in deluje učinkovita, tržno 

usmerjena celostna grafična podoba kot del simbolnega 

identitetnega sistema organizacij. Ljubljana : Studio 

Marketing
Cilji / učenci:  Dovršni 

glagol (dogajanje 

omejeno v trajanju, 

označujejo dejanje, ki je 

bilo ali bo narejeno)

-Ponovijo pojme: grafika, visoki tisk, globoki tisk, matrica, grafični 

list, grafična preša, industrijska grafika, umetniška grafika.

-Spoznajo nove pojme: kartonski tisk, celostna grafična podoba, 

logotip.

-Razvijajo občutek za uporabo kontrastnih in hkrati harmoničnih 

barv.

-Razvijajo izrazne možnosti in občutek za razporejanje oblik in barv 

ter s tem negujejo individualni likovni izraz.

-Z uporabo kartonskega tiska, pečatnega tiska in kolažem razvijajo 

motorične spretnosti.

-Razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje 

likovnih del.

-Izdelajo likovno delo.

-Kritično razmišljajo o lastnih reprezentativnih lastnostih.
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Učitelj Učenci Učne metode,

sredstva,

pripomočki 

 Uvodni del 
Za uvodno motivacijo pričnemo s 

vprašanjem, kaj je grafika in kakšne 

vrste poznamo. Opredelili bi razlike 

med umetniško (umetnikovo 

delovanje je prisotno od skice do 

končnega izdelka s podpisom, 

signirani odtisi so originalni grafični 

listi in umetniška grafika ima 

omejeno število odtisov) in 

industrijsko grafiko (v ospredju je 

kvantiteta in ne kvaliteta, proizvaja 

neomejeno število odtisov) ter 

ponovili razlike med visokim (odtis 

dobimo iz površine matrice. Pod to 

vrsto grafike spadajo, lesorez, 

linorez, kolagrafija, kolažni tisk,..) in

globokim tiskom (odtis dobimo iz 

globine matrice medtem, ko barvo 

odstranimo iz površine matrice. Sem 

spadajo suha igla, jedkanica,...). Nato

bi z učenci ponovili postopek 

izdelave grafike (skica, priprava 

matrice, priprava grafičnih 

pripomočkov, odtiskovanje in podpis 

izdelka) in se pri tem osredotočili na 

postopek in značilnosti izdelave 

matrice za kartonski tisk. Gre za 

globoki ali visoki tisk? Na katerih 

Učenci odgovorijo na vprašanja in 

obnovijo svoje znanje o grafikah.  

Spoznajo, da se z grafiko v 

vsakdanu srečujejo na vsakem 

koraku. Spoznajo postopek izdelave 

matrice za kartonski tisk.

Demonstracija 

fotografij in 

grafičnih del, 

prikaz matrice za 

kartonski tisk.
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delih se nanese barva?

Osrednji del
Posredovanje vsebine o razvoju umetniškega plakata
Učenci spoznajo razvoj plakata. 

Katero odkritje je bilo pomembno za 

razvoj plakata (iznajdba tiska, ki ga 

je naredil Johannes Gutenberg okoli 

leta 1440 in iznajdba litografije 1796,

ki so jo od takrat naprej masovno 

uporabljali pri izdelavi plakatov)? 

Kdaj se je začel plakat množično 

uporabljati? Predstavljena jim je 

kratka zgodovina razvoja plakata in 

dogodki, ki so vplivali na to (razvoj 

tiska, litografije, …) Nato jim bodo 

prikazane fotografije  umetniških 

plakatov francoskega umetnika Henri

de Toulouse-Lautreca, preko katerih 

bodo spoznali značilnosti 

umetniškega sloga Art Noveau. 

Opredelili bomo tudi značilnosti 

dobrega plakati (jasna sporočilnost 

plakata, kaj se bo dogajalo, kje, 

zakaj, kdaj). 

Učenci svoje zgodovinsko 

predznanje povežejo s trenutno 

vsebino – razvojem plakata, 

spoznajo umetnika Touluse-Lautreca

in umetniški slog Art Noveau.

Demonstracija 

fotografij umetnin.

Henri de Toulouse 

Lautrec- Aristide 

Bruant, plakat, 1892 

Učenci vodeno, s pomočjo vprašanj, 

pridejo do ugotovitve, da se na vseh 

Lutrecovih plakatih pojavlja enaka 

stvar – monogram. To navežemo na 

logotip in celostno grafično podobo. 

Predstavljene so jim značilnosti 

dobrega logotipa in kaj vse spada 

pod celostno grafično podobo        

(začetek navezujejo z razvojem 

pisave, kot osnovne komunikacijske 

Učenci spoznajo pojme monogram 

in celostna grafična podoba. 

Spoznajo značilnosti dobrega 

logotipa. 

Demonstracija 

slikovnih 

primerov 

monogramov in 

celostnih grafičnih

podob sodobnih 

podjetij ter dobrih 

in slabih primerov

logotipa.
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pridobitve in seveda z razvojem 

knjig. Logotipi so se pojavili ne 

dolgo nazaj, v osemdesetih letih 19. 

stoletja s pojavom industrializacije. 

Začelo se je z izdelki kot so sladkor, 

moka, milo in žita, ki so bili nujni za 

vsakdanje preživetje. Takrat so se 

podjetja pričela predstavljati preko 

logotipov. Prikazana so bila tudi na 

oglasnih deskah in edina možnost 

podjetij, da so pokazala svojo razliko

z izdelki drugih podjetij, je bila 

vizualna podoba embalaže. Drugače 

povedano je grafično oblikovanje 

likovno ustvarjanje vidnih sporočil 

oziroma vizualne komunikacije. 

Danes vidimo delo grafičnega 

oblikovalca na plakatih, oglasih v 

časopisu ali revijah, oblikovanju 

grba, ovojnega papirja, logotipa, 

vabila, vizitke, itd., Uspešni logotipi 

morajo imeti značilnosti kot so: 

enostavnost, ki pripomore k boljši 

zapomljivosti in prepoznavnosti, 

edinstvenost in drugačnost od 

konkurence, estetsko trajno 

podobo,..)

Napoved likovne naloge
Na začetku predstavitve likovne 

naloge je predstavljen likovni motiv, 

avtobiografski plakat. Učenci se pri 

tej nalogi osredotočijo na 

Odgovarjajo na zastavljena 

vprašanja in videne stvari ter podane

informacije uporabijo kot inspiracijo

za upodobitev likovne naloge.

Demonstracija 

postopka na tabli.
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predstavitev svojih dejavnosti, s 

katerimi se ukvarjajo, kaj jih veseli in

s čim bi se radi ukvarjali ter to 

vključijo v namenski plakat. Iz svoje 

dejavnosti lahko naredijo vabilo na 

dogodek, promocijski plakat, itd. 

Po korakih se učencem predstavi 

izvedba likovne naloge. Najprej se 

osredotočijo na izdelavo skic in 

matrice za kartonski tisk. 

Pogovorimo se o vključitvi kolaža 

kot možnostjo dodatka barve 

oziroma tipografije in jim 

demonstrirava postopek izdelave 

pečatnega tiska, ki bo narejen iz 

krompirja. 
Likovno izražanje
Učenci imajo na voljo skicirke, v 

katerih si lahko skicirajo svoje delo. 

Med tem se individualno ponudi 

ideje tistim, ki ne vedo kaj bi izdelali 

in po potrebi se nadgradi zasnovano 

idejo tistim, ki jo imajo. Nato 

začnejo z delom.

Izdelujejo likovni izdelek.

Sklepni del
 Merila za vrednotenja:

-izvirna idejna rešitev (osebna 

sporočilnost plakata),

-likovna rešitev (korekten grafični 

odtis, smiselna uporaba kolaža, 

izviren logotip),

-vključitev tipografije,

- vključitev določenega motiva. 

Učenci ovrednotijo izdelke in 

ponovijo snov, ki so jo spoznali.
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 4.3 . Predstavitev likovnih izdelkov 

Izdelek, ki je prvi vrednoten, po mojem mnenju spada med boljša dela, ki so nastala v razredu. 

Učenka je pri kartonskem tisku odtisnila violino, ki jo je, glede na težavnost te tehnike, izdelala zelo

natančno. Violino je diagonalno odtisnila na desno stran plakata, ki je ob robovih okrašen s pisanim 

kolažem. Okoli odtisa violine je nekoliko prazen prostor, ki omogoča večjo izraznost violine in 

napisa. Logotip je odtisnjen tudi v zgornjem levem kotu pri kolažu. Oblikovna načela so bila 

upoštevana pri oblikovanju plakata in logotipa. Plakat mora jasno sporočati vsebino, logotip pa 

mora biti enostaven in zanimiv. Napis na plakatu je jasno napisan in takoj vemo za kakšno vsebino 

stoji plakat. To je napovedala slika, ki je nastala s kartonskim tiskom. Učenka se je zanimivo lotila 

dekoracije s kolažem, ker ga je uporabila, kot nekakšen okvir, ki nam pozornost preusmeri v sredino

plakata. Odtis kartonskega tiska je bil lepo izveden in tudi kolaž je bil kvalitetno nalepljen.
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Pri izdelku, vidnem na zgornji sliki, se vprašamo, kaj je to? Če je to plakat, bi moralo biti jasno 

nakazano, kaj plakat sporoča. V tem primeru pa je težko berljivo in nerazumljivo, kaj je želel 

učenec povedati. Kar pomeni, da ni upošteval pravila oblikovanja plakata. Druga stvar, ki je moteča

je, da je vse elemente skoncentriral na sredino slike in okrog pustil praznino. Razen logotipa, ki je 

bolj na strani in izstopa iz plakata. Oblikovno najbolj zanimivo je njegov logotip. Upošteval je 

lastnosti uspešnega oblikovanja logotipa. Je preprost in enostaven, zanimive, duhovite oblike in te 

lastnosti prispevajo k pomnjenju znaka. Pri tem likovnem izdelku se mi zdi, da je učencu uspelo 

uspešno izdelati in odtisniti samo logotip, vse ostalo pa je oblikovno nedodelano. Tudi izvirnost ni 

najbolj kakovostna. Spomnim se, da je sedel zraven svoje sošolke, s katero sta se oba odločila 

navezati svoj plakat na temo hrane, le da se je on osredotočil na čaj, kar je prikazano na kartonskem

tisku. Res pa je, da če bi se lotil lepljenja kolaža malo drugače in ne bi vse združil na en kup ter 

izpostavil svoje delo iz kartonskega tiska, bi bilo vrednotenje drugačno. Njegova matrica je bila 

namreč oblikovno dobro narejena, ampak končni izdelek na žalost ni bil dobro rešen.
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Tretji prikazan izdelek je, po merilih vrednotenja, zelo uspešen. Učenka je vključila tipografijo, 

jasno je pokazala motiv preko kartonskega tiska in napisa, kakovostno izdelala matrico, ki prikazuje

mačka in jo korektno odtisnila. Na zanimiv način je pri svojem izdelku uporabila kolaž, ker ga je 

izkoristila za oblikovanje volnene krogle v povezavi z igro z mačkami. Njen logotip ni bil ravno 

izviren, vendar pa lepo oblikovan in dobro odtisnjen. Plakata ni nasičevala z raznimi podrobnostmi, 

vendar ga je rešila na preprost način. Zaradi postavitve elementov je dobro rešila prostor, da ni 

prišlo do prekomerne praznine. 

Četrti izdelek prikazuje nogometno žogo z nogometnim igriščem in naslovom Soccer. Vse 

elemente, poleg logotipa, je spravil na kartonski tisk. Podlago je v celoti prekril  z monotono barvo 

kolaža, logotip pa je neizvirno rešen, saj je odtisnil le črko in še to nekvalitetno. S postavitvijo 

matrice je izboljšal izgled nastajajočega plakata. Matrico je nagnil in ni bila vzporedno odtisnjena z 

robovi lista. S tem dejanjem je spremenil togost plakata, ki ga je nakazal z načinom uporabe kolaža.
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Peti izdelek prikazuje plakat za promocijo teniškega tekmovanja, na katerem je s kartonskim tiskom

oblikovan teniški lopar in žoga. S kolažem je učenka oblikovala napis in s krompirjevim 

pečatnikom, v spodnjem desnem kotu, odtisnila svoj logotip, ki predstavlja začetnice njenega 

imena. Matrica je zelo kvalitetno in natančno izdelana ter kakovostno odtisnjena. Pod odtisom je 

uporabila kolaž monotone barve, sorodne z barvo odtisa in tako ni prišlo do pretiranega kontrasta. 

Zelo domiselno je rešila monogram, ker je združila dve črki v eno. Napis je razločno napisan s 

pomočjo kolaža, zato je tudi bolj pisane barve, ki poživijo plakat, da ni ostal monoton.

 4.4 . Analiza lastnega učnega nastopa

Snov je, glede na učni načrt za likovno umetnost v gimnaziji, ustrezna, saj je na področju grafike v 

učnem načrtu napisano, da učenci usvojijo in poglobijo znanje o grafiki, npr.: razlika med 

industrijsko grafiko in umetniško grafiko, postopek odtis-kovanja, značilnosti grafičnega odtisa 

(zrcaljenje slike),...  Naloga je vsebovala vsebino, ki se nanaša bolj na osebnostno raven, ker gre za 

avtobiografijo. Torej so učenci morali v delo vključiti sebe. Vključila sem tudi celostno grafično 

podobo, pri kateri je bila v ospredju naloga oblikovanje plakata, kar se nanaša na umetnost 

sodobnega časa, ustrezno z učnim načrtom. 

Z grafiko so se učenci v večini že srečali v osnovnih šolah, pri tej nalogi pa sva s sošolko naredili en

korak naprej in združili več tehnik v eno delo. S pečatnikom in kolažem so se srečali že vsi, s 

kartonskim tiskom pa le nekateri. Naloga je bila na prvi pogled kar enostavna, vendar pa v praksi 

zelo kompleksna za učence. Težko jim je bil razumljiv postopek dela, saj je bilo več različnih tehnik

in pravil, ki so jih morali razumeti, a z najino večkratno obrazložitvijo so prišli do zaključka. Ni pa 
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bil problem razumevanja vsebine o plakatu in logotipih, saj je učencem to zelo blizu, ker se s tem 

srečujejo iz dneva v dan.

Učenci so aktivno sodelovali pri razlagi pojmov in tudi pri obrazložitvi likovne naloge ter se niso 

branili postavljanju vprašanj, ki so jih imeli v mislih. Bili so zelo odprt razred in temu primerno so 

med delom radi vprašali za moje mnenje in napotke za nadaljnje delo. Pri izbiri motiva so bili zelo 

samostojni, ker jim pri sebi ni bilo težko najti, kaj jih veseli in so to z lahkoto vpeljali v delo. Zato 

so bili tudi bolj dovzetni za delo in se zelo potrudili za nastale izdelke. 

Problem, na katerega sva naleteli, je bila časovna omejenost. Kartonski tisk je bila, za štiri šolske 

ure dela (poleg uporabe kolaža in krompirjevega pečatnika), preveč zahtevna tehnika. Poleg tega so 

učenci imeli nepričakovane dejavnosti in tako smo bili prikrajšani za eno uro dela. Ta problem sva 

rešili izven prakse, ki nama je bila dodeljena ta možnost in se udeležili še dveh ur pouka, da smo 

končali izdelke. Na učne ure sva vedno prišli pripravljeni z delovnimi pripomočki in vedno tudi 

pripravili prostor za tiskanje. 

Učenci so bili do naju spoštljivi in ni bilo potrebe posegati po disciplinskih ukrepih, saj so se učenci

lepo vedli in med razlago niso klepetali. Pri razlagi sem govorila razločno, dovolj glasno in s 

primerno hitrostjo.

Če bi imela možnost, bi prilagodila likovno tehniko na časovno omejenost, ki nam je bila dana. 

Kartonski tisk bi zamenjala s kakšno manj časovno trajajočo tehniko, saj je pri omenjeni tehniki 

potrebno vložiti veliko dela, še posebej pri izdelavi matrice. 

 5  SKLEP

Preko diplomskega dela sem opazila, koliko dejavnikov je pomembnih za nastanek dobre celostne 

grafične podobe. Ni pomembna samo dobra likovna podoba logotipa, vendar so še druge stvari, ki 

stojijo za njim. Vsaka organizacija ima svoj imidž, filozofijo, cilje in vizijo, ki jo vodi k obstanku 

ali pa obratno. Zato je pomembno, kaj organizacije prikazujejo in kako delujejo, saj vsak korak, ki 

ga naredijo, vpliva na njihov imidž. Koraki, ki vodijo do nastajanja celostne grafične podobe so 

dolgi, saj je veliko stopenj preko katerih je potrebno iti. Od različnih sestankov z zaposlenimi v 

podjetju, z dogovarjanjem s  psihologi, komunikologi, strokovnjaki za marketing in oglaševanje, 

oblikovalci z več izkušnjami, PR-menedžerji, itd. Veliko je oseb, ki vplivajo na grafičnega 
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oblikovalca, saj mora upoštevati, njihova mnenja in jih vključiti v svoje delo. Poleg oblikovanja 

logotipa je pomemben tudi slogan, ki spada zraven in filozofija organizacije, ki jo je potrebno 

primerno ubesediti, da pride delo grafičnega oblikovalca do izraza. 

S sodelovanjem s socialno in rehabilitacijsko pedagogiko sem opazila, kako pomembna je ta 

organizacija, še posebej, če je več različnih članov, ki morajo sodelovati med seboj. Kot oblikovalec

celostne grafične podobe sem izkusila ta način delovanja. Na začetku projekta so si organizatorji 

spletne strani zastavili previsoke cilje v povezavi z številnimi informacijami, ki bi jih lahko nudila 

spletna stran, kar bi vodilo do zmede. Problemi so se rešili preko številnih sestankov, ki so tudi 

prisostvovali k izvirnem naslovu za spletno stran, ki je hkrati slogan: ''Povezovanje v različnosti''. 

Slogan se dobro ujema z logotipom in vizijo spletne strani.

Trenutno na internetu ni slovenske konkurence tej spletni strani. Nisem še zasledila, da bi imela 

kakšna organizacija na kupu vse informacije, povezane z osebami s posebnimi potrebami. Večina 

spletnih strani je usmerjena samo v en določen spekter te tematike.  Enako je na angleških 

spletiščih. Zato se mi zdi, da ima taka spletna stran potencial za uspeh in širitev. Le socialni in 

rehabilitacijski pedagogi bodo morali vztrajati z delom kopičenja in obdelovanja informacij.  
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 Slika 26: 1. verzija samostojnega logotipa. Vir: Katarina Juvan

 Slika 27: 2. verzija samostojnega logotipa. Vir: Katarina Juvan

 Slika 28: 3. verzija samostojnega logotipa. Vir: Katarina Juvan

 Slika 29: Ilustracija področja skupine oseb s posebnimi potrebami. Vir: Katarina Juvan

 Slika 30: Ilustracija področja razvojna obdobja. Vir: Katarina Juvan

 Slika 31: Ilustracija znaka več. Vir: Katarina Juvan
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 Slika 32: Vizitka sprednje strani. Vir: Katarina Juvan 

 Slika 33: Vizitka zadnje strani. Vir: Katarina Juvan

 Slika 34: Letak. Vir: Katarina Juvan

 Slika 35: Trak za ključe. Vir: Katarina Juvan

 Slika 36: Promocijske ženske in moške majice, sprednja stran. Vir: Katarina Juvan 

 Slika 37: Promocijske ženske in moške majice, zadnja stran. Vir: Katarina Juvan

 Slika 38: 1. del slike spletne strani. Slika pridobljena na: Vir: http://zalenkas.si/srp/

 Slika 39: 2. del slike spletne strani. Slika pridobljena na: Vir: http://zalenkas.si/srp/

 Slika 40: 3. del slike spletne strani. Slika pridobljena na: Vir: http://zalenkas.si/srp/

 Slika 41: 4. del slike spletne strani. Slika pridobljena na: Vir: http://zalenkas.si/srp/

 Slika 42: 5. del slike spletne strani. Slika pridobljena na: Vir: http://zalenkas.si/srp/

 Slika 43: Violinska šola. Vir: Učenka 1. letnika gimnazije Ledina

 Slika 44: Čaj. Vir: Učenec 1. letnika gimnazije Ledina

 Slika 45: Kartonski tisk- Čaj. Vir: Učenec 1. letnika gimnazije Ledina

 Slika 46: Cat life. Vir: Učenka 1. letnika gimnazije Ledina

 Slika 47: Soccer. Vir: Učenec 1. letnika gimnazije Ledina

 Slika 48: Teniško tekmovanje. Vir: Učenka 1. letnika gimnazije Ledina
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