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POVZETEK 
 

Diplomsko delo zajema področje celostne grafične podobe. V likovno-teoretičnem 

delu predstavljam postopek snovanja celostne grafične podobe in pojavnost le-te v kulinariki. 

Vključena je analiza blagovnih znamk s področja kulinarike, ki je pripomogla k snovanju 

celostne grafične podobe lastne blagovne znamke. 

Celostno grafično podobo lastne blagovne znamke predstavljam v likovno-praktičnem 

delu diplomskega dela. 

Pedagoški del predstavlja izvedbo učne ure v osnovni šoli. Učna ura se navezuje na 

oblikovanje logotipa kot glavnega elementa celostne grafične podobe. 
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ABSTRACT 
 
CORPORATE IDENTITY DESIGN OF BRANDS IN THE FIELD OF GASTRONOMY 
 

The dissertation discusses the aspect of corporate identity design. In the theoretical 

part referring to creative arts, the process of creating a corporate identity design and its 

appearance in the field of gastronomy are introduced. An analysis of brands in the field of 

gastronomy is included which helped me in creating a new corporate identity design for my 

own brand. 

The corporate identity design for my own brand is represented in the practical part of 

the dissertation, referring to creative arts. 

The educational part is represented by holding a lesson at an elementary school which 

refers to the design of a logotype as the main element of the corporate identity design. 
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1 UVOD 

 Vsaka organizacija se predstavlja na svojevrsten način. Ne glede na področje 

delovanja organizacije je v današnjem svetu hitrega napredka, razvoja in velike količine 

konkurence prvi stik z možnim kupcem oziroma koristnikom storitev vidni stik. Pri izdelku 

ali embalaži (če gre za prodajo raznih izdelkov), še posebno pa pri prodaji storitev je celostna 

grafična podoba eden najpomembnejših dejavnikov trženja. Videz, imidž in pristop fizične 

osebe ter tudi celostna predstavitev izdelka oziroma storitve so izraz urejenosti, skladnosti 

organizacije in tega, ali se nam zdi restavracija zaupanja vredna. Za kupčevo odločitev o 

nakupu ni dovolj le posamezen, majhen del predstavitve. Cena in kakovost nista vedno glavna 

razloga, ki prepričata mogočega kupca. Kakovost proizvoda je pomembna, vendar pa jo je s 

slabim videzom in slabo predstavitvijo težko prikazati. Pri celostni grafični podobi gre 

pravzaprav za neke vrste sporazumevanja med organizacijo in potrošniki, zato je treba 

celostno grafično podobo zastaviti dolgoročno, izraziti mora svojo identiteto, poslanstvo in 

cilje, hkrati pa mora biti zapomnljiva ter ugajati potrošnikom. Dobra celostna grafična podoba 

lahko veliko pripomore k rasti organizacije, njeni prepoznavnosti, imidžu, zato je zelo 

pomembno, kako se podjetnik, oblikovalec ali marketinška organizacija loti projekta celostne 

grafične podobe. 

 Za raziskovanje celostnih grafičnih podob sem izbrala področje kulinarike. Še posebno 

pri sodobni kulinariki gre za umetnost priprave hrane, pri kateri ni pomemben samo okus, 

pomemben je tudi videz. Jed v sodobni kulinariki postane tudi »hrana za oči«. 

 Zanimivo je, da so celostne grafične podobe v tej panogi zelo osiromašene, 

nedodelane, kljub temu da je sodobna kulinarika namenjena sladokuscem in izbrancem. Prav 

ta pomanjkljivost se mi je zdela najbolj zanimiva, zato sem jo želela raziskati.  

 S »hrano za oči« se ukvarjam tudi sama, in sicer v veji kulinarike – slaščičarstvu. Za ta 

namen potrebujem celostno grafično podobo, s katero se bom predstavljala in se s pomočjo 

pripadajočih komunikacijskih sredstev sporazumevala z javnostjo. Želim biti razpoznavna, 

kljub temu da nimam svoje slaščičarne, ampak delam samo po naročilu. Prav zato se mi zdi 

pomembnost celostne grafične podobe ključna, saj bodo komunikacijska sredstva edina 

možnost oglaševanja, zastavljena pa morajo biti celovito in skladno. 

 Diplomsko delo sem zaključila s praktičnim delom, v katerem sem predstavila vodenje 

šolske ure pri predmetu Likovno snovanje v osnovni šoli. Učenci devetega razreda so se 

»spopadli« z izzivom najpomembnejšega dela snovanja celostne grafične podobe – z idejnim 

skiciranjem logotipa. 
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2 BLAGOVNA ZNAMKA IN CELOSTNA GRAFIČNA 

PODOBA 

 Celostna grafična podoba je osnova za izoblikovanje blagovne znamke. Blagovna 

znamka so običajno pravno zaščiteni grafični elementi celostne grafične podobe, kot so 

kombinacija znakov, ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih elementov. Ti 

elementi so namenjeni prepoznavanju organizacije oziroma izdelka in razlikovanju 

konkurenčnih izdelkov. Poleg celostne grafične podobe pa blagovna znamka predstavlja 

skupek vtisov, izkušenj in idej, ki jih ima potrošnik o njej. Blagovna znamka je skoraj v celoti 

del notranje zavesti potrošnika, celostna grafična podoba pa je bolj pomembna za predstavitev 

organizacije, ki jo predstavlja. 

 Za razumevanje, kaj je celostna grafična podoba, kaj predstavlja in kakšno vlogo ima v 

posamezni organizaciji, je treba poznati njeno umestitev v posamezni organizaciji. »Vsaka 

organizacija (če to hoče ali ne) ima svojo identiteto, imidž v očeh ljudi iz svojega notranjega 

ali zunanjega okolja in simbolni identitetni sistem« (Repovš, 1995, 16). 

Odnos med tremi ključnimi dejavniki, ki opredeljujejo organizacijo v njenih okoljih in 

odločajo o njeni uspešni menjavi s potrošniki, dobro prikazuje referenčni trikotnik 

organizacije. 

 

Slika 2.1: Referenčni trikotnik 
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2.1 REALNA IDENTITETA ORGANIZACIJE 

 Identiteta organizacije je sestavljena iz značilnosti in lastnosti znamke, le-ta pa je 

medsebojno odvisna od enkratnega sklopa asociacij, ki si jih organizacija prizadeva ustvariti 

in vzdrževati (Phillips, McQuarrie in Griffin, 2014). 

 Realna identiteta organizacije je izražanje vsega, kar organizacija je, kar podpira in za 

kakršen cilj si prizadeva. Sem spadajo zgodovina in razvoj organizacije, stavbe, stroji, 

zaposleni, način organiziranosti in vodenja, vedenje zaposlenih znotraj ter zunaj organizacije, 

delovni postopki in vsakdanja opravila. V realno identiteto organizacije spadajo tudi izdelki, 

storitve ali ideje in ne nazadnje poslanstvo, vizija, filozofija, cilji, strategije ter politike, 

kakovost. Odsotnost kateregakoli elementa zelo spremeni realno identiteto organizacije 

(Repovš, 1995). 

 

2.2 IMIDŽ 

 Imidž je neke vrste vtis, ki si ga oblikuje gledalec oziroma uporabnik. Je pojem, ki 

združuje vse, kar se o neki organizaciji misli in občuti, se vzdržuje in spreminja. Tržno 

komuniciranje, oglaševanje, ki ga izvaja organizacija, sproža dražljaje, ki oblikujejo, utrjujejo 

ali spreminjajo imidž organizacije pri predstavnikih različnih javnosti, ter daje psihološko 

vrednost izdelkom, storitvam. Ustrezati mora realni identiteti organizacije in se z njo 

usklajevati. Pri predobrem ali preslabem imidžu bo oškodovan potrošnik ali pa organizacija; v 

obeh primerih bo menjava (proizvod – plačilo) potekala le kratek čas (Repovš, 1995). 

 

2.3 SIMBOLNI IDENTITETNI SISTEM 

 Pri simbolnem identitetnem sistemu gre za realno identiteto organizacije, preneseno na 

simbolno raven. Njegove sestavine so verbalni in grafični simboli, črkopisi, barve ter ostali 

likovni elementi, ki so na svojevrsten, prepoznaven in razlikovalen način razporejeni na 

komunikacijskih sredstvih. Simbolni identitetni sistem predstavlja organizacijo na posreden 

način, o njej ustvarja čutni vtis (impresijo), mnenje, imidž, ne da bi bil v neposrednem stiku z 

njeno realno identiteto, vizijo in cilji (Repovš, 1995). 

 Celostna grafična podoba pomaga ustvariti odnos med organizacijo in javnostjo ter 

vodi k dojemanju osebnosti blagovne znamke. Kadar javnost vzajemno deluje z organizacijo, 

je izpostavljena vizualnemu dražljaju, kot so logotipi, barve, oblike, tipografije, črkopisi, stili 

in drugi elementi blagovne znamke. Vsak od teh elementov je asociiran z organizacijo in 

omogoča njeno razpoznavnost (Phillips, McQuarrie in Griffin, 2014). 



  4 

2.4 NAČRTOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE 

 Razumevanje, načrtovanje in izvajanje celostne grafične podobe organizacij je zelo 

zapleteno delo, zato je ključno, da se za posamezno organizacijo izbere usposobljenega 

izvajalca. Velike organizacije za izdelavo celostne grafične podobe najamejo skupino 

strokovnjakov z različnih področij (psihologa, komunikologa, strokovnjaka za trženje in 

oglaševanje, oblikovalca z največjimi ustvarjalnimi sposobnostmi ter izkušnjami, 

PR-menedžerja in svetovalca za oblikovanje celostne grafične podobe organizacij) ali kar 

marketinško organizacijo, za manjša podjetja in posameznike pa je dovolj »le« izkušen 

oblikovalec (Repovš, 1995). 

 Repovš (1995) tudi opozarja, da je za izdelavo celostne grafične podobe najslabše 

prirediti razpis. Bolje je pripraviti pozitivni natečaj, kjer moderator izbere nekaj 

najuglednejših oblikovalcev, ki tekmujejo v oblikovanju najosnovnejših stalnic celostne 

grafične podobe. 

Celostna grafična podoba se lahko spreminja med celotnim poslovanjem podjetja 

oziroma organizacije. Pomembnejše je, da se z drugimi spremembami v podjetju skladno 

spreminja tudi celostna grafična podoba. Zato je dobro, da se sklepajo dolgoročne pogodbe z 

izvajalci projektov. Podjetja rastejo, izdelujejo nove izdelke, dejavnosti, menjajo lastnike, 

družba se modernizira. Posledično prihaja tudi do sprememb ciljev, vizij, kar nujno vodi v 

spremembo ali »osvežitev« celostne grafične podobe. Od tega, kako je uveljavljena 

organizacija ter do kakšnih sprememb v njej prihaja, pa je odvisno, ali bo preobrazba celostne 

grafične podobe popolna ali pa bo le »osvežitev« (z morda modernejšim videzom). 

 Repovš (1995) priporoča pazljivost, saj nenehno spreminjanje celostne grafične 

podobe podjetja ustvarja vtis spremenljivosti, negotovosti in nezanesljivosti, zato se je za 

spremembo treba odločiti preudarno. 

 Na pazljivost pri spremembah opozarjajo tudi Phillips, McQuarrie in Griffin (2014), ki 

menijo, da estetsko bolj zavedni potrošniki kažejo večjo občutljivost za spremembe celostne 

grafične podobe, zaradi zelo neskladne upodobitve organizacije pa se na nove spremembe 

lahko negativno odzovejo.  
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3 SNOVANJE IN IZVEDBA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE 

ORGANIZACIJE 

 

Slika 3.1: Potek projekta snovanja in izvedbe celostne grafične podobe podjetja 
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Izdelava celostne grafične podobe za majhna podjetja ni tako zapletena kakor za večje 

organizacije, vseeno pa je dobro upoštevati vsaj osnovne točke poteka snovanja in izvedbe za 

vse organizacije. 

 

3.1 SITUACIJSKA ANALIZA 

 Po izboru izvajalca in odločitvi za ureditev celostne grafične podobe je treba v 

podjetju opredeliti realno identiteto organizacije. Opredeli se jo s situacijsko analizo – 

raziskovalci opravijo namizno raziskovanje, pregledajo obstoječa komunikacijska sredstva in 

druge raziskave ter študije. Pripravijo sklepno situacijsko poročilo, ki je osnova za strateške 

opredelitve (Repovš, 1995). 

 Situacijska analiza je še posebej pomembna, če organizacija posluje že dlje časa in se 

je vodstvo le-te odločilo za spremembo. 

 

3.2 STRATEŠKE OPREDELITVE 

 Organizacija opredeli svoje ime, pozicijsko geslo, določi svoje poslanstvo, predstavi, 

kakšen imidž si želi, razloži filozofijo in politiko blagovnih znamk. 

 

 3.2.1 Ime organizacije 

 Repovš (1995) meni, da je ime najpomembnejša stalnica celostne grafične podobe 

organizacije. Je verbalni simbol organizacije, ki se pojavlja v verbalnih in vidnih 

komunikacijah organizacije, ne le v celostni grafični podobi, ki sproža vidne zaznavne 

procese. Veliko več pozornosti pa je treba nameniti imenom, ki jim je namenjena vloga 

blagovnih znamk, kot pa imenom, ki jim je namenjena le vloga označevanja in poimenovanja 

proizvajalca. Prav tako se je treba bolj potruditi pri izbiri imen organizacij, ki se pojavljajo v 

globalnem trgu, kot pri izbiri imen za tiste, ki delujejo na majhnem trgu. 

 De Chernatony in McDonald (2003) omenjata nekaj ključnih nasvetov pri izbiri imen: 

- ime naj bo enostavno; 

- ime naj bo značilno; 

- ime naj bo večpomensko; 

- ime naj bo skladno s proizvodom; 

- v nekaterih primerih je dobro, da je ime čustveno, da se potrošnik lahko poistoveti z 

njim; 

- ime, ki se ga lahko zaščiti kot blagovno znamko; 
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- pri imenu ni najbolje izmišljati si novih besed; 

- v imenu naj ne bo preveč inicialk; 

- ime naj dovoljuje spremenljivost (fleksibilnost); 

- dobro je, če je ime mednarodno veljavno. 

 

 Seveda je težko dosledno upoštevati vse t. i. zakonitosti, a je za snovalce imena dobro, 

da se zakonitosti zavedajo. Nekateri strokovnjaki celo trdijo, da ni pomembno, kakšno ime si 

organizacija izbere, temveč koliko vloži vanj z oglaševanjem, da si ga podredi z nanovo 

naučenimi pomeni (Repovš, 1995). 

 

 3.2.2 Pozicijsko geslo 

 Med stalnice celostne grafične podobe lahko spada tudi pozicijsko geslo. Gre za neke 

vrste »obljubo«, ki jo daje organizacija potrošnikom. Je opisni del osnovnih stalnic celostne 

grafične podobe, ki lahko pripomore k nedvoumnosti in enopomenskosti sporočila imena ter 

simbola organizacije. S pozicijskim geslom se povečata tudi sporočilna moč in 

enopomenskost komunikacij. Učinkovitejša so gesla, ki vsebujejo specifične, konkretne, jasne 

obljube, kot gesla, ki so splošna (žarg.: floskule) in se lahko nanašajo na kogarkoli (Repovš, 

1995). 

 Med strateške opredelitve spada še dogovor za komunikacijski sistem, po katerem se 

bodo znotraj organizacije širile informacije do ciljnih javnosti. Gre za opredelitev vseh 

komunikacijskih sredstev, ki jih bo organizacija uporabljala in so nosilci informacij, ki jih 

organizacija pošilja svojim javnostim (vizitke, plakati, letaki in drugi potrošni ter reklamni 

materiali). 

 Šele zdaj lahko projektni vodja napiše dispozicijo za grafično oblikovanje, ki je 

vodnik za oblikovalce. Z dispozicijo si oblikovalci pomagajo pri snovanju celostne grafične 

podobe. Vključuje vsa spoznanja narejenih analiz, vizijo, filozofijo, poslanstvo organizacije 

ter morebitne omejitve (o barvi, obliki, simbolu, geslu, črkopisu) (Repovš, 1995). 

 Med nastajanjem raziskovalci preverjajo primernost izoblikovanih zasnov simbola in 

barv tako dolgo, dokler se zasnova ne zdi povezana s pričakovanim imidžem organizacije. 

Sledi idejni projekt, v katerem so že opredeljeni simbol, logotip s pojavnostmi, barve, črkopis, 

oblikujejo se značilna komunikacijska sredstva. Dobro je, da dokončna izdelava dopušča 

spremembe še kakšno leto (zaradi mogočih manjših sprememb ali popravkov), nato pa se 

izdela priročnik celostne grafične podobe (Repovš, 1995). 
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3.3 OBLIKOVALSKA ZASNOVA CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE 

 Celostna grafična podoba nastane s kombinacijo vseh vizualnih elementov znamke, 

brez medsebojne odvisnosti elementov. Mišljena je kot celosten vizualni stil, ki se nanaša na 

znamko – je razpoznaven in ni le seznam vizualnih elementov. 

 Celostna grafična podoba je zapletena celota, odvisna tudi od posameznih elementov. 

Ti psihološko prispevajo k temu, kako javnost zaznava in obdela to celoto. Phillips, 

McQuarrie in Griffin (2014) izpostavljajo dva činitelja, ki še posebno izstopata: 

- PODOBNOST: osebni pomen blagovne znamke, shranjen v spominu potrošnika, ki 

vključuje obe, opisno in ocenjevalno informacijo, povezani z znamko. Bolj kot je 

informacija podobna že shranjeni informaciji v spominski shemi potrošnika, bolj vodi 

v občutek privlačnosti. 

- SKLADNOST: ima več pomenov v trženjskih študijah, vključno z ustreznostjo, 

značilnostjo in podobnostjo. Obstoječe blagovne znamke z močno celostno grafično 

podobo so bolj privlačne, ker so oglasi obstoječih blagovnih znamk in njihova 

pojavnost skladni s pričakovanji potrošnika. Močna celostna grafična podoba lahko 

tako zniža potrošnikovo zaznano tveganje nakupa, naredi več pozitivnih asociacij v 

potrošnikovi spominski shemi in vodi k povečani privlačnosti.  

 

 3.3.1 Simbol in logotip 

 Blagovne znamke s svojimi izdelki oziroma storitvami posredujejo edinstveno 

identiteto svojih izdelkov oziroma storitev. Ustvarjalci se zelo potrudijo pri ustvarjanju 

logotipa, ki uspe v mislih gledalca ustvariti predstavitve, vzporedne z osnutkom podobe, ki jo 

ima organizacija (Buttle in Westoby, 2006). 

 Oblikovanje logotipov je bilo pred generacijo le iskanje »čedne« rešitve za ime, danes 

pa je veliko bolj zapleten proces, ki kaže notranjo kulturo organizacije (predstavitev 

dejavnosti in ponudbe javnosti) (Morgan v Buttle in Westoby, 2006). 

 Repovš (1995) meni, da je simbol najosnovnejša stalnica celostne grafične podobe. 

Običajno je sestavljen iz polnih, konturnih, celovitih ali delnih geometrijskih likov. Obstajajo 

različni simboli: samostojni/spojeni na značilen način; postavljeni v značilne odnose na 

površini; lahko vsebujejo barve ali več barv, ki so ujete v lik. strukture (elemente logotipa na 

lik. površini); simbolu določajo svojstveno, značilno, razlikovalno pojavnost. Pomembna je 

moč vpliva simbola, saj le-ti vplivajo na čustva, spomine in občutke. Moč in sporočilnost 

simbolov se nahajata v človekovi podzavesti in sta rezultat zgodovinskih izkušenj, ki so 
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zakodirane v človekovem genetskem spominu. Zato tudi novi, še neznani grafični simboli 

vzbujajo negativne ali pozitivne, prijetne ali neprijetne asociacije, ne da bi se ljudje zavedali 

razloga za take vtise (Repovš, 1995). 

 

 Repovš (1995) ločuje simbole glede na svojo pojavnost. Loči tipografske, abstraktne, 

deskriptivne ali ikonične simbole in kombinacije le-teh. 

 

 Tipografski simbol: je racionalna oblika simbola organizacije. Gre za črko kot 

lingvistični simbol (tudi monogram iz začetnic imena organizacije), sestavljenko iz 

več črk ali celotno ime organizacije. Tu na oblikovanje pomenske strukture simbola 

poleg barvne in likovne strukture vplivajo tudi iz besed izhajajoči pomeni, ki jih 

»zastopajo« kombinacije črk. Učenje in priklic takega simbola sta enostavnejša, saj je 

simbol hkrati tudi lingvistični dražljaj. Ljudje si lažje zapomnijo simbol kot pa 

primere, kadar si je poleg imena organizacije treba zapomniti še abstraktni simbol. 

 

                      

Slika 3.2: Tipografska simbola 
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 Abstraktni simbol: je simbol, ki ni podoben predmetnim stvarem ali pojavom. 

Običajno gre za geometrijske like, ki skupaj tvorijo novo likovno strukturo ali pa so v 

značilnem odnosu med seboj. Njihovo pomensko strukturo dopolnjuje barva. So zelo 

pogosti, za njihovo razlikovanje, učenje in pomnjenje pa je treba več naložb v 

komunikacijo z javnostjo. Med sporazumevanjem jih dopolnimo z želenimi pomeni, 

kar pa je lahko tudi prednost takega simbola. Z razvojem organizacije je lažje 

spreminjati abstraktni simbol kot pa ikonični oziroma deskriptivni simbol. 

                 

Slika 3.3: Abstraktna simbola 

 

 Deskriptivni ali ikonični simbol: je posnetek stvarnega sveta, ki predstavlja stvari ali 

dejavnost na nesimbolni ravni. Predstavlja posnetke resničnega sveta, zato vsebuje 

stališča in čustva, enakovredna resničnemu svetu. Ljudje jih prepoznamo in se jih 

naučimo hitreje, njihova razlikovalnost je velika, pomenska struktura pa stabilnejša in 

težje spremenljiva. V tem pomenu gre za manjšo fleksibilnost, ki z razvojem 

organizacije običajno privede do abstrahiranja simbola. 

                        

  

Slika 3.4: Deskriptivna ali ikonična simbola 
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  Kombinacije simbolov: običajno se pojavijo s kombiniranjem abstraktnega simbola 

in logotipa. Lahko pa gre tudi za kaligrafski simbol, če je logotip ročno izpisana 

beseda. 

 

                  

Slika 3.5: Kombinirana simbola 

 

Lastnosti dobrega simbola in logotipa 

 Simbol organizacije mora predstavljati realno identiteto, vizijo, filozofijo in 

poslanstvo organizacije, prav tako pa mora vsebovati tudi druge lastnosti, ki so pomembne za 

njegovo vidno predstavo. 

 Repovš (1995) navaja pet ključnih lastnosti dobrega simbola, ki se medsebojno 

dopolnjujejo. Te so: 

- učljivost: pomeni, da simbol lahko do podrobnosti poustvarimo, potem ko smo ga le 

nekajkrat videli. Meri se s številom predstavitev, ki so potrebne, da simbol natančno 

opišemo; 

- prepoznavnost: merimo jo s časom, ki je potreben, da simbol prepoznamo v množici 

drugih simbolov; 

- razlikovalnost (tudi svojstvenost): pomeni, da se likovne strukture simbola 

razlikujejo od ostalih znakov, ki se pojavljajo v komunikacijskem prostoru. Znak mora 

biti značilen in izviren; 

- berljivost: je ključnega pomena, saj nas simbol ne sme puščati v dvomih o tem, za 

katero besedo gre. Tudi berljivost se meri, in sicer v času, ki je potreben, da natančno 

razberemo besedo ali zlog, ki tvori (predvsem) tipografski simbol; 

- referenčnost: pomeni zmožnost simbola, da predstavlja stvari, dogodke in ideje. Meri 

se po tem, kolikokrat jih ljudje pripisujejo določenim organizacijam ali dejavnostim. 

 

 Buttle in Westoby (2006) sta opravili raziskavo, s katero sta dokazali, da gledalci 

hitreje prepoznajo organizacije, katerih logotipi so kombinacije tipografskih in abstraktnih 
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elementov, pri katerih tipografija označuje ime organizacije. Abstraktnost logotipa pri tem ni 

pomembna, pomembno je le, da je fonološki priklic imena uspešen – najpomembnejše je ime, 

ime pa mora biti enostavno, berljivo in lahko izgovorljivo. 

 

Kreativno snovanje grafičnega simbola 

 Proces kreativnega snovanja še vedno poteka na bolj zastarel način. Začne se kot ideja 

v glavi oblikovalca, nadaljuje pa kot skica na papirju. Šele ko ideja dozori, oblikovalec začne 

upoštevati tehnologijo. 

 Repovš (1995) pri procesu snovanja loči tri razvojne stopnje (faze): informacijo, 

inkubacijo in iluminacijo. 

 Na stopnji informacije oblikovalec prejme čim več informacij o organizaciji, katere 

celostno grafično podobo bo oblikoval. Razgledati se mora tudi po literaturi, ki obravnava 

grafično oblikovanje, po pregledih simbolov in celostnih grafičnih podob s celega sveta, 

pozoren mora biti na simbole ter njihove pojavnosti v raznih medijih. 

 Na stopnji inkubacije oblikovalec razmišlja o odnosih med zbranimi informacijami. 

Na trajanje razvojne stopnje lahko vplivajo prirojene in pridobljene sposobnosti oblikovalca 

ter vrsta in količina informacij, ki jih prejme na stopnji informacije. Repovš (1995, 104) 

primerno zajame eno največjih napak naročnika – hitrost izdelave: »Kratek rok za oblikovanje 

simbola organizacije ni prednost izvajalca, ampak pomanjkljivost naročnika, ki ne vračuna v 

svoja pričakovanja inkubacijske dobe, v kateri morajo domislice dozoreti v pretehtano idejo.«  

 Hodge (2008) pravi, da je hitrejši način za odkrivanje več vizualnih rešitev skiciranje. 

Večji kot bo projekt in več kot bo osnutkov, ki jih bo morala stranka videti, bolj bo skiciranje 

dokazalo svojo vrednost v procesu oblikovanja. Hodge med drugim izpostavlja hiter razvoj 

koncepta pri ustvarjanju logotipa in tudi pri oblikovanju osnovnih postavitvenih možnosti 

ostalih komunikacijskih sredstev. Prikaz malih ročnih skic ali kompozicij pa stranki hitreje 

pokaže, v kateri smeri oblikovalec dela. Oblikovalec tako potrebuje manj kasnejših potrditev 

stranke. Seveda se za skiciranje lahko uporablja tudi računalnik, vendar pa le-ta ni vedno 

blizu, kadar se oblikovalec spomni nove ideje, pa tudi postopek je dolgotrajnejši. 

 Schenk (1997) omenja še dodatno prednost risarskega dela v oblikovanju, saj se 

nekatere risbe lahko skenirajo za kasnejšo, računalniško obdelavo. S tem se lažje ustvari 

oblike, ki bi jih težko ustvarili samo z računalnikom ali le s svinčnikom. 

 Na stopnji iluminacije se ideja »rodi«. Oblikovalec je prepričan, da je našel pravo 

rešitev, vendar ni nujno, da bo tudi ustrezna in skladna z danimi izhodišči. V primeru 
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neskladnosti bi bilo treba razvojno stopnjo inkubacije ponoviti, sicer pa se lahko oblikovalec 

po naročnikovi odobritvi loti oblikovanja s pomočjo računalnika. 

 

 3.3.2 Črkopis in tipografija 

 Razmerje mora biti med osnovnimi stalnicami celostne grafične podobe in ostalim 

likovnim gradivom na likovnem ozadju komunikacijskih sredstev usklajeno, zato je 

pomembna tudi izbira črkopisa in tipografije, kar prav tako lahko uvrščamo med stalnice 

celostne grafične podobe. 

 Repovš (1995) definira črkopis kot sistem črk, ki sestavljajo abecedo, ter ločil in 

drugih znakov, ki imajo značilno podobo in naravo glede na oblikovanost svojih potez. 

Tudi primernost črkopisa je za različna področja drugačna, tako Ruder (v Repovš, 

1995) označuje kot primerno linearno antikvo brez serifov za besedila s tehnično vsebino, 

klasične črke s serifi za leposlovje in gotico kot primerno za zgodovinska dela. Ob pomoči 

tehnologije število črkopisov vsak dan narašča, med črkopisi, ki so jim naklonjeni oblikovalci, 

pa je osem najpopularnejših: 

 

Baskerville  Bodoni 

Garamond 

Futura  Helvetika 

Times  Univers 

 

 Črkopisi še vedno nastajajo z ročnim delom tipografov, saj harmonični likovni odnosi 

pogosto ne upoštevajo merskih zakonitosti, ki jih določa estetika in po katerih se vede 

računalnik. Naročniki novih črkopisov so običajno organizacije, ki želijo imeti v vsebini 

celostne grafične podobe svoj ekskluziven črkopis ali več črkopisov, ki jih po pravilih 

celostne grafične podobe uporabljajo za različne komunikacijske namene (prav tam). 

 Tipografija je oblikovanje besedila iz tiskanih črk na določeni likovni površini. Po tej 

definiciji tipografski oblikovalec v svoje oblikovanje poleg tiskanih črk hkrati vključuje tudi 

druge like z ilustracijami in fotografijami, da bi ustvaril značilnosti in povečal sporočilnost 

komunikacijskega sporočila (Repovš, 1995). 
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 Slika 3.6: Nekatere značilnosti črk 

  

 Po Repovšu (1995) so črke osnova tipografskega oblikovanja. Vsaka pojavnost 

posamezne črke pa ima svoj značaj, ki ga oblikujejo določene značilnosti: verzalka, mala 

črka, višina, serifi, ostroge … Za te črkovne značilnosti ni ustaljenih nazivov, tipografi jih 

poimenujejo različno, tudi opisno. 

 Črkopis in tipografija sta zelo pomembna v celostni grafični podobi, saj posredujeta 

tiskano sporočilo. Glavni lastnosti sta zato čitljivost in berljivost, hkrati pa morata (kot ostale 

stalnice celostne grafične podobe) izražati strateška izhodišča organizacije in podobo, ki jo 

želi organizacija ustvariti za ciljne javnosti. Šele izbor črkopisa, velikost črk, vrsta naslonila, 

črkovni, besedni in vrstični presledki dajejo končno podobo sporočila, ki tudi s svojo 

tipografsko podobo ustvarja imidž organizacije (Repovš, 1995). 

 

3.3.3 Barve 

 Značilne barve so tako kot simbol, logotip, črkopis in tipografija stalnice celostne 

grafične podobe. Pripomorejo k učljivosti, prepoznavnosti, razlikovalnosti, berljivosti in 

referenčnosti celostne grafične podobe (Repovš, 1995). 

 Parker (1997) navaja, da so barve oblikovalski pripomoček, s katerim skušamo 

pritegniti pozornost, določimo razpoloženje, izražamo čustva in poživimo strani. Ljudje se na 

različne barve različno odzivamo, saj ima večina barv čustven in psihološki naboj, ki lahko 

koristi ali škoduje oblikovanju. Barve razvrščamo med tople in hladne barve. Tople barve so 

bolj poudarjene, nam dajejo občutek bližine, videti je, kot da se približujejo; hladne barve pa 

so videti, kot da se oddaljujejo, hladne barve ne izstopajo. 

 Barve vzbujajo različne asociacije, občutke in pomene, kar je odvisno od barvnega 

odtenka, svetlobe in zasičenosti barve. Seveda pa so pomembni tudi okolje posamezne barve 



  15 

in odnosi do oblik, oddaljenosti in velikosti barvnih površin na likovnem polju, ki jih barva 

zavzema. 

 Strokovnjaki so velikokrat poskušali razvrstiti barve glede na odzive javnosti, vendar 

je barva premočno vezana na posameznikove izkušnje, da bi se jo lahko posplošeno pripisalo 

določenemu občutku. Obstajajo pa širši sporočilni vzorci, ki se nahajajo v zaznavah barv. 

Tako so z raznimi raziskavami ugotovili, da je 90 % hitrih odločitev za nakup določenega 

izdelka temeljilo samo na barvi; ugotovili so, da barve vplivajo, kako potrošniki vidijo 

»osebnost« organizacije oziroma kako potrošniki organizacijo zaznajo. Zanimiva je tudi 

raziskava glede zaznavnosti barve glede na spol, saj je modra, kot najljubša, prevladovala pri 

obeh spolih. Velike razlike so se pokazale pri zaznavnosti vijoličaste; pri odtenkih pa imajo 

moški na splošno raje drzne barve, ženske pa mehkejše oziroma svetlejše. Seveda pa imata 

poleg pomembnosti barve glede na spol pomembno vlogo tudi okolijsko in kulturno 

prepričanje (Ciotti, 2016). 

 Ciotti (2016) povzema tudi nekaj značilnih barv in z njimi povezane občutke, ki jih 

vzbujajo: 

RUMENA: optimizem, toplino, jasnost, robustnost; 

ORANŽNA: prijaznost, zaupanje, veselje; 

RDEČA: razburjenje, mladostnost, krepkost; 

VIJOLIČASTA: ustvarjalnost, domišljijo, modrost, prefinjenost; 

MODRA: zaupanje, odvisnost, moč, iskrenost; 

ZELENA: miroljubnost, rast, zdravje, usposobljenost (kompetentnost); 

SIVA: ravnovesje, nevtralnost, mirnost. 

 

 Skoraj vsaka akademska študija o barvah in grafičnem oblikovanju je pokazala, da je 

veliko bolj pomembno, da barve podpirajo osebnost, ki jo želi organizacija izpostaviti, 

namesto da se usklajuje s stereotipnimi asociacijami glede barv. Zaznavna ustreznost ne bi 

smela biti glavni razlog za izbiro določene barve, saj se je večkrat pokazalo nasprotno – 

mnogi so bili nagrajeni s tem, ko se niso menili za pričakovanja drugih (prav tam). 

 

3.4 PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE 

 Oblikovanje priročnika celostne grafične podobe je težje opravilo, če ga primerjamo z 

izdelavo logotipa organizacije. Gre za zelo natančno in sistemsko opravilo, vendar če se 
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snovanje celostne grafične podobe ne zaključi s priročnikom, je vse dotedanje delo zaman 

(Repovš, 1995). 

 Priročnik je bolje oblikovati kakšno leto po tem, ko je grafična podoba že v uporabi, 

če je mogoče treba odpraviti še kakšne napake oziroma nepravilnosti. Priročnik celostne 

grafične podobe je vodilo oblikovalcem in izvedbenikom komunikacijskih sredstev. 

Opredeljuje pravila pojavljanja stalnic celostne grafične podobe, različne pojavnosti, ki jih 

zahtevajo likovna ozadja, okolja pojavljanja teh stalnic, materiale in druge izvedbene zahteve. 

V priročniku je opredeljeno tudi, kaj se sme in kaj ne, določene so meje ustvarjalne svobode. 

Priročniki celostnih grafičnih podob imajo različne oblike, obseg in vsebinsko strukturo, 

odvisno od velikosti, dejavnosti in želja organizacije. Lahko so v obliki knjig, prospektov, na 

drugih prenosljivih medijih. Lahko vsebujejo le simbol, logotip, črkopis in barve, lahko pa so 

v priročniku opredeljene tudi druge pojavnosti na raznih komunikacijskih sredstvih (letak, 

plakat, dopisni list …) (Repovš, 1995). 
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4 SODOBNA KULINARIKA 

 Beseda kulinarika ima veliko pomenov. Pokorn (1997) meni, da kulinarika izhaja iz 

latinske besede culina (‘kuhinja’), je veščina o pripravi hrane in pomeni kuharstvo. Slovar 

slovenskega knjižnega jezika jo opredeljuje kot spretnost, znanje pripravljanja, aranžiranja 

jedi, redko pa označuje tudi sâmo jed, hrano. Vse bolj se v kulinariko vključuje tudi vinarstvo, 

saj naj bi se vino in hrana najbolje dopolnjevala. Vse večje združevanje vina k sodobni 

kulinariki prav gotovo izhaja tudi iz zgodovine, saj se je včasih vino pilo le za največje 

praznike – v sodobno restavracijo pa prav tako ne gremo zelo pogosto. 

 

4.1 ZGODOVINA SLOVENSKE KULINARIKE 

 Če za izhodišče zgodovine vzamemo definicijo Pokorna, po kateri kulinarika pomeni 

kuhinjo oziroma kuharstvo, lahko trdimo, da kulinarika obstaja že od zdavnaj. »Kuharska 

umetnost je ena najstarejših vej civilizacije« (Pokorn, 1997, 19). Prazgodovinska ljudstva so 

imela svojo kuhinjo kar zunaj, brez loncev, pribora, začimb, z začetkom kmetijstva, trgovanja 

s hrano, preseljevanja ljudstev pa se je prav gotovo začelo pravo kulinarično doživetje. Narodi 

so si med seboj začeli izmenjavati različna semena, živila, začimbe, napotke za pripravo jedi. 

Ker so ljudje sami vzgajali svoje poljščine in živali, je kulinarika temeljila na sezonskih 

pridelkih, ki so bili značilni za točno določena območja. Slovenija je zelo raznolika dežela – 

pokrajine se ne razlikujejo le po izoblikovanosti površja, temveč tudi po sestavi tal, 

temperaturi, vlagi, vetrovnosti in ne nazadnje – zgodovini. Tehnološki izumi, kot sta 

namakalni sistem in plug, so spodbudili proizvodnjo ter trgovanje z živili, z razvojem 

trgovanja pa so počasi nastajale tudi gostilne – »hrami« novejšega razumevanja kulinarike. 

 Največ gostiln se je razvilo na stičiščih trgovskih poti, tako so na območju Slovenije, 

ki je bila v svojem zgodovinskem razvoju transportno zelo pomembno ozemlje, prve gostilne 

nastale že v času Rimljanov. Poleg gostiln na stičiščih trgovskih poti so gostilne nastajale tudi 

ob poteh (t. i. furmanske gostilne, ki so poleg hrane in prenočišča omogočale zavetje tudi 

živini v bližnjem hlevu), na romarskih poteh, ob cerkvah, sejmiščih. V času avstro-ogrske 

monarhije sta obstajala dva tipa lokalov: gostilne, v katerih je bilo mogoče dobiti hrano in 

pijačo, ter gostinski dvori, na katerih so dodatno ponujali tudi prenočišča. Od 18. stoletja dalje 

je gostilna postala pomembno mesto združevanja (Ertl, 2012). 

 Razslojenost prebivalstva je vplivala na nastanek meščanske, gruntarske, farovške in 

drugih vrst kuhinje. Tudi posebni poklici so vplivali na nastanek različnih kuhinj: rudarska, 
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kroparska kovaška, fužinarska, splavarska itn. (http://www.kulinarika.net/clanek/4/slovenska-

kuhinja/, 2001). 

 Gostilne niso ponujale vsakdanjih kmečkih jedi, ampak hrano, ki je bila boljša in 

drugačna od domače hrane. Ponudba je bila gotovo manjša kot danes, zajemala je jedi, kot so 

klobase, jetra ali vampi (Bogataj v Ertl, 2012). 

 Slovenija je sprejela, prenaredila in poslovenila tudi nekaj kulinaričnih dobrot 

sosednjih držav, saj leži na meji med štirimi državami z uveljavljenimi kuhinjami. Prekmurski 

bograč tako na primer izhaja iz madžarskega golaža, idrijski žlikrofi iz italijanskih raviolov. 

Mnoge udomačene živali (noj, damjak), sadje (kivi, liči, ameriške borovnice), zelenjava 

(kalčna zelenjava, brokoli, sladki grah) pa tudi nekatere začimbnice (kari, ingver, sojina 

omaka) pa so v Slovenijo prišli šele v zadnjih 30 letih 

(http://www.kulinarika.net/clanek/4/slovenska-kuhinja/, 2001). 

 Mnoge stare jedi danes ocenjujemo kot nezdravo, kalorično in »težko« prehrano, saj 

vsebujejo predvsem velike količine živalske maščobe (ocvirke, zaseko, slanino), svinjine, 

močnatih jedi, krompirja, masla, smetane in jajc; zelenjave, z izjemo zelja in repe, je 

razmeroma malo. Danes le malo ljudi opravlja težko fizično delo, s katerim bi te kalorije 

pokurilo, zato je treba izvirne recepte popraviti – na primer uporabiti olje namesto masla, 

namesto svinjine teletino ali perutnino, če pa si res želimo pripraviti izvirno jed, jo pripravimo 

le v majhnih količinah (http://www.kulinarika.net/clanek/4/slovenska-kuhinja/, 2001). 

 Hrastar (v First in Vogrin, 2013) za pomembno prelomnico v sodobni kulinariki 

označuje razpad družbenega sistema in z njim povezano razslojevanje družbe. Le pripadniki 

višjih družbenih razredov se do hrane obnašajo tako, da jim je bolj kot »za koliko« 

pomembno »kaj«. Najpomembnejše je tako postalo zdravo, ugledno, eksotično, posebno, 

modno in izbrano. Tako nista več pomembna količina krompirja in velikost zrezka na 

krožniku. V času razpada družbenega sistema (okrog 1990–1995) se je pričelo gibanje slow 

food, katerega začetke eden prepoznavnejših chefov Tomaž Kavčič označuje kot »večerje v 

stilu 'pokaži, kaj znaš'« (Hrastar v First in Vogrin, 2013, 10). Te večerje so seveda postale 

obvezen del dogodkov takratne elite, nastala pa je tudi nova družbena kategorija – gurman. 

Kmalu za tem gibanjem se je okrepilo še gibanje jejte lokalno, ki javno predstavlja krajevno 

pridelano hrano in živila (prav tam). 

 Mencinger (v Ertl, 2012) je prepričan, da je preteklost pravzaprav tista, ki gostilnam 

zagotavlja trdno prihodnost. Iz starega se uči, kar je prvo pravilo nove kuhinje. Visočnik 

(prav tam) pa meni, da bi se gostilne v prihodnosti morale bolj posvečati pridelavi hrane 

doma, saj s tem damo gostu vedeti, da nam ni vseeno, kaj ponudimo na krožniku. 
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4.2 TRŽENJE V KULINARIKI 

 Kulinarika se tesno prepleta s turizmom, pojavlja se kot del celostne turistične 

ponudbe. Z marsikaterimi trženjskimi vidiki lahko postavimo vzporednice, saj gre pri 

kulinariki in pri turizmu za privabljanje gostov. 

 V sedanjem času ni več dovolj, da je storitev kakovostna, temveč moramo »dober 

glas« o njej prenesti do potrošnika. Oblikovanje blagovne znamke je zato pogoj v trženju 

vsake storitve ali blaga, s katerim se organizacija predstavlja potrošniku. 

 Blagovna znamka med drugim organizaciji zagotavlja pravno zaščito, jo razlikuje od 

konkurenčnih, prispeva h grajenju njene podobe, prinaša ugled, krepi zvestobo potrošnikov in 

ne nazadnje omogoča višjo ceno na trgu. Z vidika potrošnika pa blagovna znamka olajša 

prepoznavnost organizacije, zagotavlja kakovost, olajša nakup in zmanjša občutek tveganja 

(Konečnik v Brezovec in Nemec Rudež, 2009). 

 Blagovna znamka se potrošnikom prenese s kakovostno storitvijo, pojavnostjo 

komunikacijskih sredstev, »dobrim glasom od človeka do človeka« in oglaševanjem, za 

katero pa ima večina manjših turističnih podjetij zelo omejena sredstva. Še posebno pri 

oglaševanju je organizacijam v veliko pomoč celostna grafična podoba, ki se pojavlja pri 

skoraj vseh oblikah komuniciranja v organizaciji in z njo. Vendar pa Brezovec in Nemec 

Rudež (2009) opozarjata, da je k upravljanju imidža turistične organizacije treba pristopiti 

previdno, kajti turistične storitve zaradi svoje neotipljivosti ne dajejo dovolj vidnih osnov za 

razvoj simbolnega identitetnega sistema. Tako je treba odkriti bistvene elemente, ki izražajo 

osebnost organizacije, in jih spremeniti v vidne simbole. 

 Jensen (v Brezovec in Nemec Rudež, 2009) pravi, da kupci velikokrat kupujejo na 

čustveni in ne nujno na razumski osnovi. Tako se kot eden pomembnejših tržnih elementov 

tudi v kulinariki pogosto pojavlja zgodba. Zgodba o lastnikih, ljudeh, ki vlagajo svoj čas in 

trud v zadovoljitev gostovih potreb, zgodba o objektu, zgodba o okoliškem kraju. V zgodbah 

se radi prepoznamo in v nas vzbudijo zanimanje, saj nas običajno zanimajo tudi nadaljevanja. 

 Večino gostiln vodijo družine – gre za izrazito tradicionalno dejavnost, ki prehaja iz 

roda v rod. Njihove zgodbe so tako domače, da jih skoraj vzamemo za svoje (Bogataj v Ertl, 

2012). 

 Bogataj (v Ertl, 2012) meni, da se v današnji »globalistični poplavi« najrazličnejših 

kulturnih modelov s prihodom različnih tipov gostinskih lokalov in kulinarike v slovensko 

okolje zdi, da gostilne »v očeh gostov« ne dosegajo take vrednosti, kot bi si jo zaslužile, zato 
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je treba spodbujati razvoj slovenske gastronomije. To so glavni razlogi za oblikovanje 

skupinske blagovne znamke Gostilna Slovenija v letu 2011 (prav tam). 

 

 

 

Slika 4.1: Logotip blagovne znamke Gostilna Slovenija 

 

 Potrošniki želijo blagovno znamko, ker vedo, da je blagovna znamka za njih varen 

nakup. Z blagovno znamko Gostilna Slovenija so naredili prepoznaven proizvod sodobne 

gastronomske razpoznavnosti Slovenije na »svetovnem zemljevidu«. Seveda pa za prejetje 

naziva niso pomembne le kulinarične zahteve po območno (regionalno) razpoznavni ponudbi, 

temveč tudi skladna in enotno urejena notranjost ter zunanjost, ki morata upoštevati krajevne 

in pokrajinske značilnosti. 

 Pomembno je tudi dejstvo, da je elektronski medij zdaj najučinkovitejše sredstvo pri 

predstavitvi organizacije svetu, še posebno če imamo cilj širiti se preko meja svoje države. 

Zato je pomembno, da gostilna svojo domačnost in gostoljubnost predstavi že na spletni 

strani, saj si s tem poveča možnost obiska novih gostov. Spletne strani, ki ponujajo prvi stik z 

morebitnimi gosti, so velika prednost organizacij v gostinskih dejavnostih pa tudi cenovno 

niso več tako nedostopne. S pomočjo spletne strani gostinski obrati posredujejo svojo lokacijo 

in kontaktne podatke. Spletna stran je dovolj velika za vse zgodbe, jedilne liste, predstavitve 

in ostale podatke oziroma obvestila, ki bi zanimala potrošnika. Spletna stran je lahko tisti prvi 

stik s potrošnikom, ki spodbudi potrošnika, da se odloči za obisk. Logotip, ki se hkrati pojavi 

na spletni strani in na objektu, pripomore k hitri prepoznavnosti in pojavnosti. S privlačno 

celostno podobo organizacija pridobi na vrednosti, kajti vedno več strank ceni zunanjo 

podobo oziroma videz podjetja. 
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5 ANALIZA ORGANIZACIJ S PODROČJA KULINARIKE 

 Uveljavljenost slovenskih gostiln sega že v tujino, brez težav se kakovost slovenskih 

gostiln enači s kakovostjo podobnih organizacij po svetu. Star pregovor pravi Na mladih svet 

stoji. Prav mladi so tisti, ki so v veliko primerih dovzetnejši za iskanje inovativnosti in 

vpeljevanje novih pristopov v gostinska podjetja. V evropskem prostoru se je tako oblikovalo 

posebno združenje Jeunes Restaurateurs d'Europe – JRE (v nadaljevanju JRE). 

 

 

 Slika 5.1: Logotipa blagovne znamke Jeunes Restaurateurs d'Europe 

  

JRE je najprestižnejše evropsko kulinarično združenje, ki vključuje več kot 350 restavracij in 

160 hotelov v 16 državah. Ustanovljeno je bilo s ciljem predstaviti gostom vrhunske 

restavracije, v katerih kuhinjah »kraljujejo« ta trenutek najinovativnejši mojstri. Izbor 

odobrijo vodilni gastronomski vodniki Evrope. Članstvo zajema podobne zahteve, kakor 

blagovna znamka Gostilna Slovenija, z izjemo starosti in inovativnosti. Člani JRE ne smejo 

biti starejši od 35 let (do 45. leta so dejavni člani, nato postanejo častni člani). Vključene 

restavracije združuje visoka kakovost, inovativnost, kombiniranje tradicionalnega z modernim 

in, žal, tudi cena. Restavracije v združenju niso med najcenejšimi – razumljivo je, da poceni 

hrana in kakovost nista združljivi, kar potrdi vsak vrhunski kuharski mojster (Sajovic, 2012). 

 Za primerljivo analizo sem tako naključno izbrala restavracije, ki so včlanjene v 

združenje JRE: 13 evropskih (iz vsake evropske države, ki je včlanjena, po eno) in deset 

slovenskih restavracij. Zaradi velike prepoznavnosti na slovenskem trgu sem dodala še eno 

najprepoznavnješih gostinskih podjetij v Sloveniji – gostinstvo Jezeršek – ter restavracijo JB, 

ki se mi zdi pomembna zaradi teme diplomskega dela, saj je leta 2009 na Slovenskem 

oglaševalskem festivalu prejela nagrado grand prix za svojo celostno grafično podobo. 
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Raziskala bom, kakšne so njihove zgodbe – ali gre za družinska podjetja ali za 

vrhunske kuharske mojstre z razgibano zgodovino; ali se njihova celostna grafična podoba 

ujema bolj s tradicijo ali specialitetami, ki jih nudijo; raziskala bom tudi, kakšne so 

značilnosti izbranih celostnih grafičnih podob. Zanima me, zakaj organizacije, ki imajo 

sorazmerno slabo izdelano celostno grafično podobo, vseeno pritegnejo zadostno število 

gostov za svoje delovanje. 

 Podatke za analizo sem črpala iz besedil in fotografij na spletnih straneh posameznih 

restavracij oziroma hotelov. O dovršenosti celostne grafične podobe sem tako lahko sklepala 

le po fotografijah na spletu in spletnih straneh. 

 

5.1 TUJE ORGANIZACIJE V DEJAVNOSTI KULINARIKE 

 

Slika 5.2: Logotip restavracije The Dysart Petersham 

 

 Dysart je star priimek, pripadajoč grofom, ki so upravljali t. i. Ham House (hišo z 

najbolj značilno arhitekturo v Angliji) ter bližnje dvorce. Prav ta značilna angleška hiša je 

zdaj vrhunska restavracija, ki se nahaja v mestu Petersham. Vodi jo družina Taylor s pomočjo 

glavnega chefa, Kennetha Culhana. Prav videz objekta, katerega zgodovinsko vrednost so s 

prenovo dodatno poudarili, in njegova okolica dajeta posebno privlačnost restavraciji. Poleg 

restavracije je skrbno obdelan vrt z zelišči in zelenjavo, ki jo uporabljajo za pripravo jedi. 

 Logotip (Slika 5.2) je tipografski s tradicionalnim, nevsiljivim črkopisom, ki ga 

dopolnjuje abstraktni simbol, pojavljajoč se na oknih restavracije. Abstraktni simbol je v 

obliki rož, ki so tudi značilnost restavracije in le-to tudi obdajajo. Spletna stran je oblikovana 

zelo uradno in ima precej besedila. Celostna grafična podoba je nevsiljiva, vključuje sivo-belo 

barvo. Ima svojo prepoznavnost in razlikovalnost. Zaradi izbora tipografije je logotip dobro 
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berljiv. Glede na svojo filozofijo, ki vključuje stare, tradicionalne elemente z navdihom 

sodobnosti, je logotip primeren. 

 

 

Slika 5.3: Logotip hotela Yscla 

 

 V avstrijskem mestu Ischgl, ki skupaj s smučarskim letoviščem Samnaun preko meje v 

Švici tvori največje smučarsko letovišče v Alpah, se nahaja hotel Yscla. Ime hotela je povzeto 

po retoromanskem prevodu imena mesta Ischgl. Restavracija v hotelu pa se imenuje Stüva, 

kar v slovenskem jeziku pomeni soba. 

 Stüva se je razvila iz restavracije kot notranjega elementa hotela v večkrat nagrajeno 

restavracijo na Tirolskem. Poleg gurmanske hrane v restavraciji strežejo tudi vino iz lastne 

kleti, v kateri hranijo vrhunska domača in tuja vina, poudarek je na avstrijskih. Ker Stüva 

spada v sklop hotela, je celostna grafična podoba hotela prenesena tudi v restavracijo z 

značilno tipografijo, ki se pojavlja na jedilnih listih. Tipografija (Slika 5.3) se ujema s čistimi 

linijami notranjega ambienta, pri katerem prevladujeta les in kamen. Tudi logotip je barvno 

zelo enostaven, saj je uporabljena le črna barva na belem ozadju. Logotip je lahko zapomnljiv, 

čitljiv in zanimiv zaradi svoje navpične naravnanosti, kar je za logotipe precej neznačilno. 

Celostna grafična podoba je dokončno oblikovana in se ujema s trenutnim videzom, stanjem 

in vizijo restavracije oziroma hotela ter »postavi piko na i« izbranemu ambientu. 
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Slika 5.4: Logotip restavracije Onder de toren 

 

 Restavracija Onder de toren se nahaja v mestu Hansbeke na severozahodnem delu 

Belgije. Kot že samo ime Onder de toren pove, je restavracija blizu cerkve, »pod turnom«. 

Zgradba ima bogato zgodovino in je zaščitena kot kulturna dediščina. 

 Logotip (Slika 5.4) predstavlja skoraj več zgodbe, kakor je lahko razberemo na spletni 

strani. Vključuje letnico 1648, kar je verjetno letnica izgradnje stavbe. Simbol predstavlja ime 

restavracije, ki je tudi napisano in deluje na logotipu vsiljivo, saj je napisano s premajhnimi 

črkami, da bi bilo primerno berljivo. Barva logotipa se ujema z barvo polken na stavbi, vendar 

pa se logotip pojavlja v drugačnih različicah – na spletni strani v črno-beli kombinaciji, tabla 

na pročelju stavbe vsebuje le cerkveni element in ime, ki se ujemata s simbolom. Uporabljena 

modra barva na tabli se razlikuje od tiste na polknih in logotipu – je temnejša in bolj čista. 

Logotip se morda res ujema z zgodovino stavbe, vendar pa se mi zdi, da v celostni grafični 

podobi primanjkuje celostnost, povezovanje in enotnost. 
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Slika 5.5: Logotip restavracije Lieffroy 

 

 Narava, gozdovi in plaža so pred vrati danske restavracije Lieffroy v mestu Nyborg. 

Večkrat se z imenom Lieffroy pojavlja tudi Hesselhuset – Lieffroy predstavlja priimek 

lastnika in chefa restavracije, Hesselhuset pa je staro ime objekta, z bogato zgodovino v 

prehrambenem smislu že od leta 1913.  

 Logotip (Slika 5.5) je enostaven in čitljiv, sestavljen iz imena in dejavnosti. Domač 

ambient skupaj s steklenimi stenami, ki obdajajo objekt, daje občutek, da je narava tisto, k 

čemur stremi celotna filozofija, tudi celostna grafična podoba. Nevsiljivost logotipa, oblika 

črkopisa in nevtralna siva barva postaneta eno z ambientom, tako logotip restavraciji daje 

enotnost in potrjuje domačnost. Enak logotip se pojavlja na vseh komunikacijskih sredstvih: 

na oznaki pred restavracijo, delovnih oblekah, pri spletnih medijih – zaokroža eleganco in 

izbranost restavracije. 
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Slika 5.6: Logotip restavracije Domaine du Chatelard 

 

 Domaine je občina v osrednjem delu Francije, tu v zaščitenem naravnem območju 

stoji hotel z restavracijo Domaine du Chatelard – prevedli bi lahko kot Območje Chatelarda. 

Restavracija predstavlja svetovno kuhinjo s pridihom Italije in krajevnimi proizvodi. 

 Po posestvu je videti kar nekaj motivov konjev, eden pa se predstavlja tudi kot simbol 

hotela oziroma restavracije (Slika 5.6). Konji so namreč velika strast lastnice. Z gozdno 

zeleno barvo so predvidoma želeli prikazati okolje, v katerem je postavljen objekt. Lastniki 

imajo za restavracijo več komunikacijskih sredstev, pri katerih pa se prepoznavnost podjetja v 

smislu celostne grafične podobe izgubi. Osnova je vsekakor simbol konja z zelenim 

kvadratom v ozadju, ponovi se na oznaki pred restavracijo, jedilnih listih in spletni strani. 

Črkopis oziroma tipografija, ki se pojavi poleg simbola konja na spletu, pa je mešanica vsaj 

dveh tipografij, z različnimi razmiki med črkami in različnimi velikostmi. Morda so želeli 

prikazati svojo raznolikost in posebnost, vendar se s tem, ko se enak napis ne pojavlja na več 

komunikacijskih sredstvih, nekako izgubi pomen. Tudi čitljivost je zaradi teh lastnosti 

zmanjšana. Glede na to, da bodo v kratkem začeli s prodajo svojih izdelkov, bi lahko pomislili 

na oblikovanje blagovne znamke in z njo povezane enotne celostne grafične podobe, ki bi 

povečala prepoznavnost in utrdila njihov ugled. 
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Slika 5.7: Logotip »taverne« Pelegrini 

 

 Poleg stolnice Sveti Jakov v Šibeniku stoji restavracija Pelegrini. Ime označuje 

popotnike, ki jih je v tem obmorskem kraju veliko. Filozofija restavracije temelji na 

inovativnem spajanju tradicionalnega in modernega. Del tradicije predstavljata palača, v 

kateri se restavracija nahaja, in gastronomska dediščina kraja, zasnova restavracije pa 

upošteva modernega gosta. Glavni cilj restavracije je zadržati krajevne okuse, kar vodjem in 

kolektivu restavracije pomeni zelo velik navdih. 

 Z vidika celostne grafične podobe gre za eno najbolj izpopolnjenih podob (Slika 5.7). 

Vsebuje tipografski logotip, kombiniran s simbolnim. Čeprav je ime Pelegrini kaligrafsko 

ročno izpisano, je črkopis zelo berljiv, značilno posebnost pa mu daje abstraktni simbol – 

črtasti pas v temno modro-zlato rumeni kombinaciji, ki spominja na senčnik ob morju. Ob 

poplavi gostišč, tudi takih z elitnim pridihom, je restavracija Pelegrini ena redkih, ki so 

ustvarili kakovostno blagovno znamko in jo znajo enotno ter celostno tržiti. Pojavlja se skoraj 

na vseh možnih komunikacijskih sredstvih (na prtih, prtičkih, jedilnikih, delovnih oblekah, 

lastnemu vinu …) in se tako gostu s svojo pojavnostjo še bolj »vtisne v spomin«. 
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Slika 5.8: Logotip »taverne« Estia 

 

 Restavracija Estia se nahaja v neposredni bližini Neaplja v Italiji. Na spletni strani ni 

zgodbe, le kratek življenjepis glavnih vodij. Pri tej predstavitvi opažam mladosten pridih in 

inovativnost, chefa pa se ukvarjata tudi s cateringom in vedno bolj zanimivo vejo kulinarike – 

t. i. chef doma. Logotip (Slika 5.8) oziroma njegov značilen simbol, v katerem lahko 

razberemo črki T in E (Taverna Estia), nas spremlja v celotni restavraciji. Simbol je rumeno-

zlate barve, kaligrafskega tipa, v logotipu pa ga spremlja še napis TAVERNA ESTIA 

RISTORANTE v črni barvi, z običajnejšo, vendar elegantno pisavo. V zelo podobnem slogu 

se pojavlja tudi tipografija na jedilnikih. Zdi se, da sta minimalizem in izbranost jedi s 

krožnika prenesena v logotip. Celostna grafična podoba je primerna za organizacijo, je 

berljiva, razpoznavna, razlikovalna, v njej pa se čuti strast mladih vodij. 
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Slika 5.9: Logotip posestva Auberge de Temple 

 

 V nemški hriboviti pokrajini Spessart na Bavarskem se nahaja večje posestvo Auberge 

de Temple, ki poleg galerije in restavracije nudi tudi prenočišča. 

 Celostna grafična podoba je usklajena z umetniškim pridihom organizacije. Elementi 

za spletno stran so bili naročeni pri Hatty Pedder, sodobni umetnici, ki jo najbolj ceni 

ustanovitelj Auberga. Simbol (Slika 5.9) je sestavljen iz imena organizacije z zanimivo in 

igrivo tipografijo v črni barvi na belem ozadju, obstaja pa tudi različica v svetlo modri barvi, 

ki se ujema z delom Hatty Pedder. Simbol je berljiv in se v vseh elementih sklada z 

organizacijo, ki ima umetniški pridih. Simbol je še posebno z dopolnilom svoje barvite 

spletne strani zelo učljiv in razlikovalen. Celostna grafična podoba je primerno zastavljena. 
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Slika 5.10: Logotip restavracije De Vrienden van Jacob 

 

 Kuhanje je slikarstvo z okusi je pozicijsko geslo restavracije De Vrienden van Jacob, 

ki stoji na obrobju narodnega parka Zuid-Kennemerland na Nizozemskem. Ime restavracije bi 

v slovenščino lahko prevedli kot Prijatelji Jakoba, a takega pomena ne morem potrditi. 

Zgradba in ambient sta v viktorijanskem slogu, kar poudarja eleganco in izbranost 

restavracije.  Logotip (Slika 5.10) je tipografski, v črni barvi na belem ozadju, s poudarkom 

besede RESTAURANT v rdeči. Logotip s pozicijskim geslom se pojavlja na spletni strani in 

lepo oblikovanih embalažah za slaščice, na katerih je dodana še vinsko rdeča črta kot sled 

čopiča z gosto barvo. Belo-črna kombinacija z vinsko rdečimi poudarki pa »plete nit« skozi 

sam videz restavracije; tudi pri hrani so značilni rdeči poudarki. Berljivost logotipa je zaradi 

presledkov med črkami in ozko pisavo zmanjšana, še posebno majhna pisava pa je popolnoma 

neprimerna pod imenom restavracije, tu je namreč zapisan tudi kraj restavracije. Z besedo 

RESTAURANT je opisana dejavnost organizacije, prav tako je za logotip zanimiv rdeč 

poudarek, vendar pa zaradi majhnosti prav tako ni berljiv. Poudarki naredijo logotip zanimiv, 

zapomnljiv, svojstven. Tudi pozicijsko geslo ni stalnica v celostnih grafičnih podobah 

gostinskih storitev, zato se mi zdi zanimiva dopolnitev. 
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Slika 5.11: Logotip restavracije L'enfant terrible 

 

 Ime poljske restavracije, ki se nahaja v Varšavi, izhaja iz francoske rečnice L'enfant 

terrible, ki pomeni ‘grozen, neukročen otrok’. Verjetno je nastala zaradi občutkov lastnika, 

glavnega chefa, ki pravi, da se v kuhinji počuti kot majhen otrok, ki je prišel v tovarno igrač. 

 Sestavljeni logotip (Slika 5.11) je tipografski z abstraktnim simbolom, ki predstavlja 

na videz porednega fantiča s kuhinjskim loncem na glavi in fračo v rokah. Tipografija deluje 

kot ročna pisava mladega fanta. Pojavlja se v črni barvi na belem ozadju in v beli barvi na 

črnem ozadju, kar se sklada tudi z ambientom restavracije, ki je v črno-beli barvi z elementi 

starih opek na stenah. Kljub izbrani tipografiji je logotip berljiv, kuhinjski lonec na glavi 

fantiča se navezuje na dejavnost organizacije, hkrati pa izraža igrivost sodobne kulinarike, ki 

jo strežejo v restavraciji. Razlikovalnost in razpoznavnost logotipa sta primerni. Celostna 

grafična podoba pa s svojo pojavnostjo deluje zaključeno. 
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Slika 5.12: Logotip restavracije Chicca 

 

 Ob obali jezera Herastrau v Bukarešti, v Romuniji, stoji restavracija Chicca. Ime v 

italijanskem jeziku pomeni ‘zdravljenje, zdraviti’. Vodi jo italijanski chef, zato v njej strežejo 

tradicionalne italijanske jedi. 

 Zasnova je sodobna in minimalistična v svetlih in belih odtenkih, tudi logotip (Slika 

5.12) je usklajen s to pojavnostjo. Okrogla oblika simbola, ki vsebuje pripadajočo tipografijo 

imena restavracije, je primerna za ambient. Tudi enostavni sivi odtenki na belem ozadju se 

skladajo, ne prepoznam pa namena izbire imena za ugledno restavracijo. Tipografski simbol 

je berljiv in zapomnljiv, a ni razlikovalen. Kot bi ga že nekje videli. Pojavnost logotipa je 

enotna, lahko pa bi bila večja. 
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Slika 5.13: Logotip restavracije Arzak 

 

 Restavracijo z več kot 100-letno zgodovino vodi družina Arzak. Nahaja se v mestu 

Donostia na severu Španije. Zanimiv se mi zdi ambient, stene v restavraciji so namreč 

oblečene v betonske plošče. Na ploščah so poljubno odtisnjeni vzorci grobo obdelanega lesa, 

vilic, žlic, pojavi pa se tudi logotip restavracije. Kljub svojemu hladnem značaju betona daje 

zelo domač in topel občutek s pomočjo skrbno izbranih svetil. 

 Videz, uporabljeni materiali in logotip (Slika 5.13) delujejo zelo ostro in hladno. 

Oblika zapisa je tipografska. Pojavlja se črn zapis na belem ozadju oziroma bel na črnem 

ozadju, na spletni strani pa se pojavi tipografija v mešanici rdeče, roza, temno modre in svetlo 

modre barve, skozi katere odseva fotografija v ozadju, ki ni razločna. Izbira tipografije je zelo 

zanimiva in nenavadna za gostinsko dejavnost, pri kateri se tipografijo običajno olepšuje – z 

obliko tipografije ali dodanim simbolom. Gotovo pa je, da kulinarične dobrote, ki so v pestrih 

barvah, popolnoma izstopajo iz celotnega ozadja. Logotip je berljiv, razlikovalen, njegova 

pojavnost pa je prav tako velika: pred vhodom, na stenah, spletni strani, v lastnih kuharskih 

knjigah … 
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Slika 5.14: Logotip hotela Alpenblick 

 

 Družinsko vodeni hotel z restavracijo Alpenblick se nahaja v manjši vasi Wilderswil v 

Švici, v eni najlepših švicarskih visokogorij v Alpah. Tradicija hotela sega 400 let nazaj, 

zgrajen pa je v značilnem švicarskem slogu (prevladuje les). 

 Logotip (Slika 5.14), predstavljen na spletni strani, je tipografski z uporabo kaligrafske 

pisave in s simbolom poudarjeno začetnico A. V simbolu sta predstavljeni roža planika in 

kuharska kapa. Izbrani so simboli, ki dobro predstavljajo prednosti restavracije – lepoto 

gorskega sveta in kulinariko. Morda deluje le nekoliko preveč neizkušen za vrhunsko 

kulinariko, ki jo ponuja v svoji restavraciji. Uporabljena je enotna ciklamna barva za celoten 

logotip, kar poveča zapomnljivost, saj ni pričakovana. Logotip je berljiv, prepoznaven, 

razlikovalen. Žal pa je njegova pojavnost na komunikacijskih sredstvih majhna. Pojavi se na 

nekaj letakih in spletni strani. Tabla pred vhodom je svetleča škatla (ang. box) z 

zeleno-oranžnim napisom v navadni tipografiji (take so bile v modi v 80. ali 90. letih 

preteklega stoletja). Ceniki, ki si jih lahko ogledamo na spletni strani, pa so v običajni, Arial 

pisavi, so brez poudarkov in posebne oblike. 
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5.2 SLOVENSKE ORGANIZACIJE V DEJAVNOSTI KULINARIKE 

 

Slika 5.15: Logotip restavracije DAM 

 

 Kromberk pri Novi Gorici je sedež prestižne restavracije DAM, ki je znana po 

vrhunski kulinariki in dostopnih cenah. Opira se na mediteransko kuhinjo, predvsem pa na 

sveže morske surovine z dodatkom zelo kakovostnega oljčnega olja in slovenske soli. 

 Da je restavracija nekaj posebnega, izraža že njen tipografski logotip (Slika 5.15), ki s 

svojim črkopisom spominja bolj na model avtomobila, ampak s tem le prikaže, da restavracija 

ni za vsakogar. Ko se bolj poglobim v logotip, zaznam eleganco, ostrejše linije, intimnost in s 

tem povezavo z ambientom v notranjosti restavracije. Ime restavracije je izpisano s posebnim 

črkopisom, elegantnih in čistih linij v temno rjavi barvi, pod katerimi je v angleškem jeziku 

napisano RESTAURANT & WINE BAR – to bi vsak poznavalec sodobne kulinarike znal 

prevesti, zato angleščina ne moti, temveč večkulturno vabi goste. V napisu se povečuje 

presledek med črkami RESTAURANT & WINE BAR, kar logotipu dopolnjuje trirazsežen 

lesk ozadja, ki se preliva med rjavo barvo in izbranim rjavo-bež odtenkom. Stalnica logotipa 

je tipografski simbol, ki označuje ime restavracije – DAM – in se z značilnim črkopisom 

pojavlja tudi v monokromatski različici ter kot bel ali zlatorumen napis na temnem ozadju. 

Glede značilnosti dobrih logotipov bi spadal v »zlato sredino«, njegova pojavnost na 

komunikacijskih sredstvih pa je primerna. 
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Slika 5.16: Logotip gostilne Mahorčič Rvndictes 

 

 Gostilna Mahorčič Rvndictes je družinska gostilna, ki se nahaja v vasici Rodik na 

obrobju Brkinov in Krasa. Ime je sestavljeno iz priimka lastnikov ter iz besede RVNDICTES, 

ki je starorimsko ime za vasico Rodik. Značilnost kulinarike je sodoben pogled na 

tradicionalne kraške in brkinske jedi iz krajevnih sestavin. 

 Logotip se ne pojavlja v značilnih oblikah na komunikacijskih sredstvih, zato sem za 

analizo izbrala logotip, prikazan na Sliki 5.16. Le-tega sem povzela s strani socialnega 

omrežja, podobna zasnova pa se pojavi še na urniku gostilne, ki je obešen na zidu pred 

vhodom. Izbrani logotip bi lahko interpretirala kot pojavljanje starega v novem – glede na to, 

da se z imenom gostilne pojavlja tudi starorimsko ime kraja. Starinskost oziroma zgodovinsko 

dediščino kraja in s tem tudi gostilne poudarja napis RVNDICTES, ki je videti kot vklesan v 

kamen. Za obrobo in vidni poudarek je izbrana topla, vinsko rdeča barva – vino je prav tako 

sestavina kulinarike. Na spletni strani se pojavljata dve različni tipografiji, brez poudarkov, z 

nekaj slikami ter brez logotipa. Na stavbi gostilne je na dveh mestih obešen star, lesen grb z 

napisom Gostilna Mahorčič. Grafična podoba Gostilne Mahorčič ni celostna. 
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Slika 5.17: Logotip Hiše Franko 

 

 Družinska tradicija spremlja Hišo Franko v Tolminu z zanimivo in dolgo zgodovino. 

Glavna v kuhinji je svetovno znana in priznana Ana Roš, ki ceni krajevno, sezonsko in 

domače. Poleg kulinaričnih doživetij pa v Hiši Franko nudijo tudi prenočišča. 

 V celostni grafični podobi sem od stalnic celostne grafične podobe zasledila le barvno 

kombinacijo, ki spremlja komunikacijska sredstva in delno še tipografijo. Logotip (Slika 

5.17), ki je predstavljen na spletni strani, sem zasledila še na smerni tabli ob cesti, na jedilnih 

listih pa se pojavljajo njegovi elementi simbola. Za logotip je značilna olivno zelena-bež 

kombinacija (smerna tabla je iz kovine). Logotip je tipografski, postavljen v obliko kroga z 

obrobo in deluje kot pečat. Poleg naziva hiše je dodana it. casa (‘hiša’). Predvidevam, da 

zaradi pridiha Italije v kulinariki Hiše Franko. Z logotipom se na svoj način skladajo jedilniki, 

na katerih so razni elementi, značilni za Hišo Franko (vinska steklenica, jedilni pribor, sir, 

postelja) v značilni barvni kombinaciji z obrobo. Ostala tipografija se sklada s tipografijo 

spletne strani. 
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Slika 5.18: Logotipa podjetja Jezeršek 

 

 Pod blagovno znamko »z veliko začetnico«, Jezeršek, »se skriva« družinsko podjetje z 

več kot tridesetletno tradicijo in izkušnjami na področjih gostinstva in organiziranja 

pogostitev. Ime seveda izvira iz priimka lastnikov. Prvotna dejavnost družinskega podjetja – 

catering – se je razširila v gostilno, restavracijo, hotel in celo akademijo. So eni vodilnih 

gostincev v pripravi hrane za državne in tudi mednarodne dogodke, so prejemniki uglednih 

nagrad za predstavitve slovenske kulinarike, dejavni pa so tudi na področjih sponzorstva in 

dobrodelnosti. Svojo ambicioznost širijo v tujino – ustanovili so tudi mednarodno blagovno 

znamko Sora catering, s katero se predstavljajo predvsem v sosednjih državah, po Evropi, pa 

tudi drugod po svetu. Na spletni strani sta zapisana poslanstvo in vizija, kar dodatno poudarja 

njihovo ambicioznost. 

 Lastijo si dve blagovni znamki, zato sem predstavila tudi oba logotipa, eden se 

uporablja v slovenskem, drugi pa mednarodnem prostoru. 

 V Sloveniji je gostinstvo Jezeršek že zelo dobro uveljavljeno, zato se njihov 

tipografski logotip (Slika 5.18) ne spreminja dosti, se le olepšava, dobiva bolj izbrano obliko. 

Z značilnim kaligrafskim črkopisom nakazuje na svojo bogato preteklost, elegantno 

dopolnjujoče potezne verzalke modernizirajo tipografijo ter jo naredijo svojstveno. Ime se 

pojavlja samostojno, samostojno s pozicijskim geslom (kreativne kulinarične rešitve/creative 

culinary solutions) ali samostojno v elipsastem okvirju. Okvir logotipu doda simbol značke, 

blagovne znamke. Jezeršek se je na območju Slovenije že uveljavil s pomočjo kakovostne 

gostinske storitve in k temu je gotovo pripomogla dejavnost cateringa, s katero je restavracija 

prepoznavna po celotni Sloveniji, saj lokacija za catering ni pomembna. Prav zaradi njihove 

razpoznavnosti je odločitev o zelo majhnih spremembah logotipa pravilna. Logotip je že 
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razpoznaven, celostna grafična podoba blagovne znamke pa se ustrezno pojavlja in spreminja 

ves čas. 

 V tujini se uveljavljajo z imenom Sora, creative catering solutions, since 1981. 

Pozicijsko geslo je vzeto iz slovenskega, a ima spremenjeno dejavnost (pri blagovni znamki 

Jezeršek so kreativne kulinarične rešitve, tu so kreativne rešitve v cateringu), z dodano letnico 

pričetka delovanja, ki je znamenje njihove tradicije in kakovosti. Za ime so si izbrali besedo 

Sora, ki označuje njihovo dejavnost v simbolnem elementu logotipa – črka O se spremeni v 

poln krog z vtisnjenimi vilicami. Naziv Sora označuje kraj v Sloveniji, v katerem je prvotni 

sedež podjetja. Celostno gledano je logotip prepoznaven, zapomnljiv, berljiv ter izraža vse 

ostale pomembne lastnosti logotipov, ki tako lahko tvorijo dovršeno celostno grafično 

podobo. 

 

 

Slika 5.19: Logotip restavracije Pavus 

 

 Restavracija Pavus se nahaja na Gradu Tabor v Laškem. Ime je ena od različic 

latinskega poimenovanja za pava (pernato žival), prav gotovo pa je tudi izpeljanka priimka 

glavnega chefa – Marka Pavčnika. Filozofija zaposlenih v restavraciji je krajevno in sveže s 

sodobnimi kuharskimi tehnikami. 

 Logotip (Slika 5.19) je tipografski s simbolom, kot pozicijsko geslo pa se pojavlja kar 

lokacija, s čimer prav gotovo restavracija pridobi na prepoznavnosti, saj je lažje poiskati grad 

v mestu kot ulico. Simbol elegantno prikazuje žival (pava) v travnato zelenem odtenku, 

dopolnjuje pa se z barvo pozicijskega gesla. Ime restavracije se v grafični podobi pojavlja v 

beli barvi na črnem ozadju oziroma v črni barvi na belem ozadju – odvisno od narave 



  40 

komunikacijskega sredstva. Logotip ima lastnosti dobrega logotipa, saj je berljiv, razpoznaven 

in svojstven. 

 

Slika 5.20: Logotip restavracije Pikol 

 

 Restavracija Pikol je že druga slovenska ugledna restavracija na novogoriškem koncu. 

Nahaja se le streljaj od »mestnega vrveža« v idilični leseni brunarici ob jezeru. Filozofija 

njihove kuhinje je podobna ostalim elitnim restavracijam: ustvariti jedi, ki imajo tradicionalne 

okuse, s pridihom sodobnosti, predvsem pa vključiti sestavine Sredozemskega in Jadranskega 

morja. Restavracija je družinska, vsak od štirih članov družine ima določene naloge. 

 Logotip (Slika 5.20), ustvarjen pred kratkim, ima pridih narave, v kateri se restavracija 

nahaja. Sestavljen je iz značilnega črkopisa v črni barvi, črka I v imenu restavracije pa se 

spremeni v simbol listnato zelene barve, ki spominja na lokvanj, z ostrimi linijami pa tudi na 

vilice. Ime restavracije dopolnjuje mesto, v katerem se restavracija nahaja – Nova Gorica. Na 

spletu se pojavlja več različnih logotipov, predstavljeni pa se nahaja na spletni strani. Pojavlja 

se tudi na jedilnem listu, ki ga zaokrožajo značilna tipografija ter barvi: črna in listnato zelena 

barva, ki se ujema z logotipom. Na jedilnem listu se pojavlja tudi rjavo zlata, ki se ujema z 

njihovo lastno blagovno znamko penečih in drugih vin. Ker so v zadnjem času kar nekajkrat 

zamenjali logotip oziroma preizkušali različice, bi težko rekli, ali je celostna grafična podoba 

zaključena. Je pa razvidno, da skrbijo za svojo celostno in grafično podobo v tržnem prostoru. 

Vsi videni logotipi so berljivi in razlikovalni. Njihova pojavnost na komunikacijskih sredstvih 

pa dobro poskrbi za prepoznavnost. 
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Slika 5.21: Logotip gostilne Pri Lojzetu 

 

 Dornberška gostilna Pri Lojzetu z bogato zgodovino je bila z novim chefom, 

Tomažem Kavčičem, preseljena v enega najlepših dvorcev na goriškem – v Dvorec Zemono. 

Gostilna je obdržala staro ime po enem prvih lastnikov, s selitvijo in novim chefom pa je 

gostilna pridobila sodobnejša videz in okus kulinarične specialitete. Tomaž je prav tako 

predsednik slovenske veje združenja JRE in začetnik gibanja slow food v Sloveniji, ki je 

veliko naredilo za sodobno slovensko kulinariko.  

 Bistvo njegove kuhinje so osnovne sestavine, pri katerih je treba dobiti tisto pravo 

osnovno sestavino, ki ji med obdelavo ne pokvarimo bistva, in postreči tako, da gost opazi, da 

je nekdo mislil nanj. Chef zase pravi, da je gostinec, zato je odločen, da v življenju ne bo 

nikoli imel restavracije, ampak gostilno. Izraz gostilna je po njegovem mnenju eden najlepših 

v slovenski kulinariki (First in Vogrin, 2013). 

 Logotip (Slika 5.21) je vzet s spletne strani socialnega omrežja gostilne Pri Lojzetu. 

Slikovno gradivo, predstavljeno na spletu, dokazuje, da ne skrbijo preveč za svojo celostno 

grafično podobo, da celostna grafična podoba ni ena izmed pomembnih elementov gostilne. 

Skoraj vsak napis imena gostilne je drugačen, z drugačno osnovo in tipografijo. Povzeti 

logotip še najbolj spominja na možni element celostne grafične podobe in predstavitev 

blagovne znamke. 

 Gre za tipografski logotip, v katerega sta vključena kaligrafski in običajni črkopis črne 

barve na belem ozadju. Beseda gostilna, izpisana ročno, nakazuje zgodovinsko plat gostilne in 

s pomenom nakazuje dejavnost. Ostalo besedilo v logotipu – ime in lokacija gostilne – z 

obliko opisuje minimalistično in moderno vrednost sodobne kulinarike. Pod poudarjenim, 

odebeljenim imenom gostilne je izpisana tudi lokacija v normalni debelini tipografije, ki z 
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besedo DVOREC daje nek čar in prefinjenost stari gostilni. Tomaž stremi k enostavnosti in 

ustvarjalnosti, zato bi tudi urejena celostna podoba lahko izkazovala te značilnosti ter celostno 

zaokroževala blagovno znamko izvrstne gostilne. 

 

 

Slika 5.22: Logotip gostilne Rajh 

 

 Četrta generacija vodi zgodovinsko bogato gostilno Rajh, ki se nahaja v Bakovcih pri 

Murski Soboti. Ime Rajh seveda izhaja iz družinskega priimka. Na njihovi spletni strani lahko 

preberemo zanimivo poved, ki je prav gotovo ena izmed vodil gostilne: »… družinska 

tradicija se daljša in bogati, le novo pomlajuje staro in le mlado posluša izkušeno.« 

 Logotip (Slika 5.22), ki predstavlja gostilno, je tipografski s simbolnimi elementi. Zelo 

zanimiv je simbol vilic in noža v krogu, ki se nahaja desno zgoraj ob imenu gostilne. Hkrati 

označuje dejavnost in zdi se, da označuje znak kakovosti – ®. Za dodatno razgibanost 

logotipa skrbi prečka črke A, ki ima poleg spremenjene oblike tudi drugačne barve. Lahko bi 

rekli, da označuje nov pristop v kulinariki gostilne glede na zgodovino in tradicijo, ki jo 

predstavlja tipografija. Logotip vsebuje vse elemente dobrih logotipov. Celostna grafična 

podoba je dovršena in njeno pojavljanje na komunikacijskih sredstvih je brezhibno. Ustvarili 

so pravo blagovno znamko. 
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Slika 5.23: Logotip gostilne Rakar 

 

 Dobrih dvajset let nazaj se je začela »pisati zgodovina« družinske gostilne Rakar v 

Ponikvah pri Trebnjem. Ime je seveda povzeto iz priimka lastnikov. Na spletni strani je 

zanimiv opis kulinarike, kot si jo predstavljajo: »Dober obrok ni tisti, ki vas nasiti, ampak je 

kot potovanje, ki vas vrne do virov užitka, ki ste jih morda nekoč že pozabili, ter vas popelje v 

kraje, kjer še niste bili.« Poleg izbrane kulinarike, ki jo zaokrožajo krajevne sestavine, ima 

gostilna tudi vinoteko, ki se seveda ujema s kulinaričnim užitkom, nudi pa tudi prenočišča. 

 Zelo razpoznaven logotip (Slika 5.23) krasi spletno stran in jedilnike. Gre za 

tipografski logotip z značilnim črkopisom. V napis imena gostilne je vpet simbolni element 

vilic. Dopolnjuje ga napis GOSTILNA, ki ga simbolno oklepata vodoravnici, ki skupaj z 

elementom vilic poenotita logotip in mu dajeta stabilnost. Logotip zaokroža enotna sivo-rjava 

barva tipografije na svetlejše rjavem ozadju. Deluje zelo sodobno, nakazuje dejavnost, s 

katero se organizacija ukvarja. Logotip je berljiv, razlikovalen in razpoznaven. Ostalih 

informacij o pojavnosti celostne podobe blagovne znamke na spletni strani ni mogoče opaziti. 
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Slika 5.24: Logotip restavracije JB 

 

 V središču Ljubljane se nahaja restavracija JB, ki spada med sto najboljših na svetu. 

Vodi jo chef Janez Bratovž, po katerem je dobila tudi ime. Jedi temeljijo na odnosu med 

štirimi osnovnimi elementi: zemljo (sladko), vodo (slano), zrakom (kislo) in ognjem (grenko). 

Restavracija je rezultat družinskega sodelovanja. Vodilo kulinarike so sveže sestavine in 

kombinacija mediteranskih jedi z vplivi sveta ter ohranjanjem slovenske in francoske 

tradicije. 

 Simbolni logotip (Slika 5.24), ki predstavlja restavracijo, so vilice, oblikovane v 

začetnice JB, ki predstavljajo ime restavracije, hkrati pa izražajo tudi dejavnost organizacije. 

Pod simbolom je v rdeči barvi napisano celotno ime: JB RESTAVRACIJA, ki logotipu 

poveča berljivost in z barvo doda poudarek. Tipografija napisa se pojavlja po celotni spletni 

strani. Logotip je zelo prepoznaven, svojstven, eleganten, ujema se z idejo in filozofijo 

restavracije. Chef Janez Bratovž je do podrobnosti poskrbel za celoten videz restavracije: 

izbran ambient, okusna in večkrat nagrajena kulinarika in celostna grafična podoba, za katero 

je na Slovenskem oglaševalskem festivalu leta 2009 prejel nagrado grand prix. Izdal je tudi 

kuharsko knjigo Zemlja – morje: okusi iz Slovenije, za katero je prav tako prejel več nagrad za 

najlepšo knjigo. 
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Slika 5.25: Logotip restavracije Rizibizi 

 

 Portoroško restavracijo Rizibizi vodi Hiša Torkla v slovenski Istri. Ime izhaja iz 

enostavne madžarske priloge – riži-biži (rizi-bizi), ki jo sestavljata riž in grah. V tej kuhinji 

ustvarja priznani chef Tomaž Bevčič, kulinarične specialitete pa temeljijo na morskih jedeh in 

tartufih. Njihovo geslo se nekoliko neprimerno pojavlja na spletni strani: Ker hrana mora biti 

užitek. Geslo se nikoli ne pojavlja z logotipom. 

 Logotip (Slika 5.25) je tipografski z značilnim črkopisom v sivih odtenkih oziroma 

kombinacijah siva-pariško modra. Enotni črkopis skrbi, da se s ponavljanjem imen ustvari 

dekorativen element, ki se pojavlja na komunikacijskih sredstvih. Barve in enostavnost 

logotipa se pojavijo tudi v ambientu restavracije s skrbno izbranim pohištvom. Značilnosti 

logotipa so dokončno izoblikovane. Celostna grafična podoba pa se tudi primerno in 

nevsiljivo pojavlja na različnih komunikacijskih sredstvih.  

 

5.3 ANALIZA BLAGOVNIH ZNAMK GLEDE NA ZASTAVLJENE 

HIPOTEZE 

 Med 24 izbranimi blagovnimi znamkami je več kot polovica družinskih podjetij, in 

sicer 14. Od teh jih je deset poimenovanih (z imenom in/ali priimkom) po prvotnih lastnikih. 

 Povsod gre za mlade snovalce, ki načrtujejo in ustvarjajo nove poti v sodobni 

kulinariki, kar se odraža tudi v marsikaterih skrbno dodelanih simbolih in celostnih grafičnih 

podobah. V logotipih se večinoma pojavljajo nevtralne barve: siva, črna, bela, nekatere pa 

vsebujejo še barvni poudarek, večinoma v rdeči ali zeleni barvi (Slika 5.26). 
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Slika 5.26: Logotipi blagovnih znamk s prevladujočimi monokromatskimi barvami 

 

 Barvni simboli blagovnih znamk nimajo prevladujoče barve (Slika 5.27). Pojavljajo se 

magenta, rdeča, odtenki zelene in rjave, rumena in samo enkrat značilno modra. 

 

Slika 5.27: Logotipi blagovnih znamk brez prevladujočih barv 
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 Nekaj logotipov simbolno nakazuje dejavnost, in sicer se večinoma uporablja značilen 

element vilic, le pri enem je uporabljena oblika kuharske kape (Slika 5.28). 

 

 

Slika 5.28: Logotipi blagovnih znamk s simbolnim prikazom dejavnosti 

 

 Pri nekaterih logotipih (Slika 5.29) je dejavnost razvidna opisno, saj je poleg imena 

dodan opis dejavnosti (restavracija, taverna, gostilna). 

 

 

Slika 5.29: Logotipi blagovnih znamk z opisnim prikazom dejavnosti 
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 Pri več logotipih bi težko ugotovili, s čim se organizacija ukvarja, če bi se pojavili 

samostojno, saj dejavnost ni označena niti simbolno niti besedno (Slika 5.30). 

  

Slika 5.30: Logotipi blagovnih znamk brez prikaza dejavnosti 

 

 Po večini se organizacije v gostinski dejavnosti zavedajo pomembnosti celostne 

grafične podobe in s tem ustvarjanja blagovne znamke. Še vedno pa jih je nekaj, ki imajo 

pomanjkljivosti: pojavljajo se različni logotipi, vsakič v drugačni obliki; celostne grafične 

podobe niso zaključene (morda niso našli ustreznega grafičnega oblikovalca). Restavracije pa 

so kljub temu uspešne, delajo, imajo goste in promet. Toda – kako? 

 Kot glavni dejavniki obiska gostov se pojavljajo okusnost hrane, domačnost ambienta 

ter gostoljubje gostilničarja oziroma natakarja. Imidž si podjetja ustvarjajo s predanostjo delu 

in kakovostjo kulinarične izkušnje. O imidžu kot o celostnem konceptu ne razmišljajo 

oziroma zaradi prevelike količine dela nimajo časa razmišljati. V zadnjih nekaj letih je opaziti 

spremembe na bolje zaradi stopnjevanja konkurence in zavedanja, da rezultatov ni mogoče 

vzdrževati z nizkimi cenami. Blagovni znamki Gostilna Slovenija in Jeunes Restaurants 

d'Europe sta rešili velik del trženjske problematike za pristno slovensko kulinarično ponudbo 

in kulinarično ponudbo drugih evropskih držav. Vseeno pa je moje osebno mnenje, da mora 

že zaradi položaja, ki naj bi ga take vrste gostilna oziroma restavracija imela, celostna 

grafična podoba zasedati pomembno mesto, saj s svojo pojavnostjo na menujih, cenikih, 
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delovni opremi in drugih komunikacijskih sredstvih dopolnjuje skladnost ter izbranost 

gostinskega obrata. Ne samo ambientalno »lepše«, tudi mnogo lažje in privlačneje se je 

predstavljati v medijih z natančno dodelano grafično podobo, saj le-ta dodatno privlači goste, 

da obiščejo in preizkusijo jedi v restavraciji. 
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6 PRAKTIČNI DEL 

 V praktičnem delu diplomskega dela sem izdelala celostno grafično podobo lastne 

blagovne znamke Cup – Cake, ki se ukvarja z izdelavo modernih slaščic. Glavna dejavnost je 

slaščičarstvo, ki je ena od vej kulinarike. 

 Še posebno pri izdelavi raznih tort se mi zdi ključno, da je poleg okusa tudi videz 

privlačen, saj so običajno torte eden glavnih dogodkov praznovanj. V sedanjem času se vse 

bolj uveljavljajo tudi druge oblike tort, kot so mini tortice (ang. cupcakes) in tortice na palčki 

(ang. cake pops). Ker gre pri cupcake in cake pop za tuji besedi, ki nimata natančnega 

slovenskega prevoda, sem obdržala tujki. Mini tortica lahko pomeni marsikaj, cupcake pa je 

točno določeno pecivo, za katerega si takoj v mislih izrišem podobo, zato se mi zdi 

nesmiselno posloveniti besedo. Enako velja za cake pop. 

 Nove oblike tort imajo podobno vlogo kot torta, so le nekoliko poenostavljene, njihov 

videz je drugačen, inovativen in izbran. V sodobnih kulinaričnih rešitvah gostiln in restavracij 

pa tudi v slaščičarstvu se vedno bolj uveljavljajo količinsko osiromašene, vendar okusa polne 

in privlačne slaščice. Poleg tega imajo nove oblike tudi druge prednosti: kosi so že ločeni, ne 

potrebujemo osebe, ki bi rezala in delila porcije, za postrežbo ne potrebujemo pribora in 

krožnikov. Tovrstni kolački postajajo vedno bolj priljubljeni na rojstnodnevnih zabavah pa 

tudi na porokah, poslovnih sprejemih in drugih pomembnejših dogodkih. 

 Cupcakes so kolački, pečeni v posameznih papirnatih lončkih, obliti s sladkim 

prelivom ali premazani z masleno kremo. Že ime nakazuje na tortico v lončku (ang. cup 

‘lonček’; ang. cake ‘torta’). Za ameriško različico kolačka je značilno, da so prekriti z veliko 

količino sladkega obliva ali maslene kreme, angleški (t. i. fairy cakes) pa so manjši in imajo 

veliko manj obliva oziroma kreme (Cupcake – Wikipedia, the free encyclopedia). 

 Popularnost tortic na palčkah (cake pops) je narasla med letoma 2009 in 2011. Gre za 

drobtine peciva, ki so povezane s sladkornim prelivom oziroma masleno kremo in stisnjene v 

različne oblike na palčki, nato pa potopljene v čokolado ter okrašene z raznimi barvnimi 

prelivi, mrvicami ... Po obliki spominjajo na lizike, nastanejo pa lahko tudi kot proizvod 

zavrženih ostankov tort ali tortnih drobtin (Cake pop – Wikipedia, the free encyclopedia). 

 

OD ZGODBE K POSLOVNI IDEJI 

 Že od otroštva sem z občudovanjem zrla pod roke svoje mame, ko je izdelovala razne 

slaščice in torte. Takoj ko se je ponudila priložnost, sem se lotila peke. Običajno mi je uspelo 

najti pravi recept, ga morda nekoliko predelati, ampak okus je bil vedno zelo dober. Sčasoma 
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se je tudi videz popravil in z uporabo sladkorne mase so torte postajale vedno lepše, 

elegantnejše in oblikovno polne. Komaj sem čakala na nove priložnosti, da lahko spečem in 

okrasim torto. Veselje do ustvarjanja in spodbude hvaležnih sladkosnednežev, ki so 

preizkušali moje slaščice, me je spodbudilo, da sem začela razmišljati o poslovni ideji. Nisem 

želela ustvarjati samo tort, želela sem ustvarjati tudi nekaj več. Spoznala sem, da v Sloveniji 

prodaja tortic cupcake in cake pop še ni v »polnem razmahu«, zato sem poleg osnovne 

ponudbe peke tort dodala še ta proizvoda. Obe domislici sta še precej novi na trgu, zato se mi 

zdi, da so modernejše oblike slaščic prava poslovna ideja. 

 

6.1 SNOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE 

 Gre za novoustanovljeno podjetje, zato sem se lotila izdelave prve celostne grafične 

podobe. V Sloveniji obstaja sorazmerno malo podjetij, ki se ukvarjajo z izdelavo slaščic, kot 

sta cupcake ali cake pop. Vizija podjetja je zato predvsem izdelava kolačkov cupcake in cake 

pop, za ljudi z bolj tradicionalnimi okusi pa so v ponudbi tudi torte. Ime sem izbrala zaradi 

izpeljanke imen za vrste slaščic, ki jih bom izdelovala, torej cupcakes, cakes (slo. torte), 

cakepops. Prvotna zamisel je bila Cup – Cake – Pops, nato pa sem dolgo in zapleteno ime 

poenostavila v Cup – Cake. V besedo cupcake sem vrinila pomišljaj ter posamezni besedi 

zapisala z veliko začetnico. Tako sem želela poudariti, da ne gre le za kolačke cupcake, 

temveč tudi za druge izdelke. Ker bodo trije izdelki edini predmet delovanja podjetja, sem 

želela vse tri vključiti v logotip, s tem pa tudi simbolno prikazati dejavnost. 

 Poslanstvo podjetja je ponuditi vidno privlačne izdelke, predvsem pa okusne izdelke z 

uporabo le najboljših sestavin, brez konzervansov. Ustreči željam strank, se pojaviti na trgu 

tudi s slaščicami za različne zdravstvene omejitve posameznikov – to je moja filozofija. 

 Trenutno imam še kratkoročne cilje in vizije, ki stremijo k osebni finančni 

neodvisnosti, seveda pa »puščam odprta vrata«. Idej je veliko, odvisno pa je tudi od sreče in 

priložnosti med poslovanjem. Temu primerno sem želela zastaviti tudi logotip. Glavna vodila 

so bila: enostavnost, prepoznavnost, berljivost in prilagodljivost v primeru širjenja dejavnosti. 

 

 6.1.1 Simbol in logotip 

 Snovanje simbola in logotipa sem pričela s skicami (Slika 6.1). 
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Slika 6.1: Osnutki za logotip lastne blagovne znamke 

 

 Najbolj zanimive skice sem nato poskusila poustvariti v programu Photoshop (Slika 

6.2). 

 

Slika 6.2: Elektronsko ustvarjeni osnutki za logotip lastne blagovne znamke 

 

 Za glavni osnutek sem nato ročno ustvarila simbole torte, mini tortic in tortice na 

palčki (Slika 6.3). 

 

Slika 6.3: Ročno izrisani simboli logotipa 
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 Simbole sem nato spremenila v vektorsko obliko v programu Illustrator ter olepšala 

linije. Tako sem lahko ustvarila končni logotip, ki je kombinacija tipografije in simbola (Slika 

6.4 in Slika 6.5). 

 

Slika 6.4: Logotip lastne blagovne znamke 

 

 

Slika 6.5: Velikost in mere logotipa 

 

Tipografija 

 Uporabljena tipografija za potrebe blagovne znamke se imenuje Turkish 

Microgramma. Za ime blagovne znamke v logotipu sem črkopis preoblikovala tako, da bolj 
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izstopa, hkrati pa se nekoliko približa različnim debelinam linij, uporabljenih v simbolih 

(Slika 6.6). 

 

Slika 6.6: Spremenjeni črkopis za potrebe logotipa 

 

 Ker je tipografija elegantna in glede na svoje oblikovne lastnosti tudi dobro berljiva, je 

to edina tipografija, ki se uporablja tudi na vseh ostalih komunikacijskih sredstvih. Pojavlja se 

kot navadna (regular) in odebeljena (bold). 

 

Turkish Microgramma regular: 

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWYZŽ 

abcčdefghijklmnopqrsštuvwyzž 

1234567890 !«#$%&//()=?*+';:,. 

 

Turkish Microgramma bold: 

ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWYZŽ 

abcčdefghijklmnopqrsštuvwyzž 

1234567890 !«#$%&//()=?*+';:,. 

 

Barve 

 Primarni barvi celostne grafične podobe sta izbrani namenoma in spominjata na 

največkrat uporabljeni živili v slaščičarstvu, to sta čokolada in vanilja. Barvi povezujeta v 

celoto vse vidne komunikacije blagovne znamke in tako dodatno gradita prepoznavnost (Slika 

6.7). 
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Slika 6.7: Barvi 

 

 Logotip se lahko uporablja na belem ozadju ali v obratni barvni kombinaciji, na 

rjavem ozadju, oziroma v monokromatski in črno-beli različici (Slika 6.8). 

 

Slika 6.8: Logotip in dovoljene barvne različice 
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Pozicijsko geslo 

 Kot pozicijsko geslo sem pod logotipom poudarila imena edinih proizvodov, ki jih trži 

blagovna znamka (Slika 6.9).  

 

Slika 6.9: Logotip s pozicijskim geslom in dovoljene barvne različice 

 

 Večkrat pa se z logotipom pojavi naslov spletne strani (Slika 6.10), ki bi bila eden 

glavnih virov oglaševanja in predstavitve, saj zaenkrat za dejavnost ni ločenega objekta, v 

katerem bi potrošniki lahko kupovali izdelke, hkrati pa je zdaj spletno oglaševanje skoraj 

predpogoj za trženje blagovnih znamk. 
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Slika 6.10: Logotip s spletno stranjo in dovoljene barvne različice 

 

6.1.2 Osnovna razpoznavna sredstva 

Vizitka 

 Vizitka je tiskana obojestransko na strukturiran papir krem barve, z rahlo rebrasto 

površinsko strukturo, ki vizitki da dodatno psihološko vrednost. Robovi vizitke so zaobljeni, 

zaradi barve papirja pa je tisk lahko samo v rjavi barvi (Slika 6.11). 
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Slika 6.11: Sprednja in zadnja stran vizitke 

 

Ovojnica  

Na Sliki 6.12 je predstavljena ovojnica podjetja. 

 

Slika 6.12: Ovojnica 
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Dopisni list  

Na Sliki 6.13 je predstavljen dopisni list podjetja. 

 

Slika 6.13: Dopisni list 
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Račun  

Na Sliki 6.14 je predstavljen račun podjetja. 

 

Slika 6.14: Primer računa 
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Naročilnica  

Na Sliki 6.15 je predstavljena naročilnica podjetja. 

 

Slika 6.15: Naročilnica 
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Delovna oprema  

 Zaradi strogih higienskih zahtev pri rokovanju z živili je v dejavnosti pomembna 

delovna oprema. Vključuje majice, predpasnike in jakne iz materiala softshell. Delovno 

opremo sem zasnovala tako, da se lahko uporablja tudi kot promocijski material (Slika 6.16, 

Slika 6.17, Slika 6.18). 

 

 

Slika 6.16: Majici 
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Slika 6.17: Predpasnika 

 

 

Slika 6.18: Jakna 
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Embalaža 

 Embalaža predstavlja pomemben del potrošnega materiala. V embalaži izdelke s čim 

manjšo verjetnostjo poškodb dostavimo naročnikom (Slika 6.19, Slika 6.20, Slika 6.21, Slika 

6.22, Slika 6.23). 

   

Slika 6.19: Kartonska embalaža za torte 

 

 

Slika 6.20: Kartonska embalaža za tortice cupcake  
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Slika 6.21: Kartonska embalaža za posamezne tortice cupcake 

 

 

Slika 6.22: Kartonska embalaža za tortice cake pop 
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Slika 6.23: Darilna embalaža za posamezne tortice cake pop 

 

Dostavno vozilo 

 Vozilo s hladilnim prtljažnim prostorom je sestavni del dejavnosti (Slika 6.24). 
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Slika 6.24: Dostavno vozilo 

 

Promocijski material 

 Za predstavitev na raznih sejmih in drugih promocijskih dogodkih se je dobro 

pripraviti s kakovostnim, uporabnim in zanimivim promocijskim materialom, ki se ga lahko 

uporabi za predstavitve na raznih sejmih in promocijskih dogodkih ter za morebitne nagradne 

igre. Uporabni promocijski material je lahko dobra naložba za večjo pojavnost in 

prepoznavnost podjetja. Predstavljam naslednji promocijski material: dežnik (Slika 6.25), 

prijemalko za vročo posodo (Slika 6.26), magnet (Slika 6.27), rezilo za kos torte (Slika 6.28), 

PVC-embalažo za posamezne tortice cupcake (Slika 6.29) in balon (6.30). 
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Slika 6.25: Dežnik 

 

 

Slika 6.26: Prijemalki za vročo posodo 
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Slika 6.27: Magnetki 

 

 

Slika 6.28: Rezilo za kos torte 
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Slika 6.29: PVC-embalaža za posamezne tortice cupcake 

 

 

Slika 6.30: Balona 
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7 PEDAGOŠKI DEL 

 

7.1 CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA V PROCESU VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA 

 Blagovne znamke so sestavni del naše družbe, z njimi se srečujemo vsak dan. Že 

zjutraj, ko začnemo dan, uporabimo veliko količino proizvodov različnih blagovnih znamk 

(npr.: blagovne znamke Aquafresh, Paloma, Skinny, Levi's, H&M, Nescafe, Alpsko mleko, 

Žito …) (de Chernatony in McDonald, 2003). 

 Celostna grafična podoba pomaga ustvariti odnos med organizacijo in javnostjo ter 

vodi k dojemanju osebnosti blagovne znamke. Javnost blagovno znamko zaznava z njenimi 

vidnimi elementi, kot so logotipi, barve, oblike, tipografije, črkopisi, stili in drugi elementi 

blagovne znamke. Vsak od teh elementov je asociiran z blagovno znamko in služi k njeni 

razpoznavnosti (Phillips, McQuarrie in Griffin, 2014).  

 Ena glavnih vidnih stalnic celostne grafične podobe je logotip, ki se pojavlja na skoraj 

vseh komunikacijskih sredstvih organizacije oziroma proizvoda. Tu ne gre le za mednarodna 

podjetja, tudi večina manjših podjetij, klubov, društev svojo prepoznavnost gradi s pomočjo 

logotipa, čeprav celostna grafična podoba ni uresničena. 

 Celostno grafično podobo večjih organizacij sicer snuje več strokovnjakov (psihologi, 

komunikologi, grafični oblikovalci idr.), za manjša podjetja in organizacije pa zadostuje samo 

izkušen grafični oblikovalec (Repovš, 1995). 

 V procesu snovanja logotipa se pojavlja več razvojnih stopenj. Repovš (1995) jih 

razdeli na tri razvojne stopnje (faze): fazo informacije, fazo inkubacije in fazo iluminacije. Na 

prvi stopnji oblikovalec le sprejema informacije, ki mu bodo v pomoč pri snovanju, naslednja 

stopnja inkubacije pa je ena bolj ključnih. Zajema snovanje idej za pojavnost najosnovnejših 

stalnic celostne grafične podobe – to so logotip, tipografija in barve (prav tam). 

 Gotovo marsikdo pomisli, da je delo grafičnega oblikovalca samo sedenje za 

računalnikom, a vendar se ključni del ustvarjanja idej zgodi »na roke«, s skiciranjem. Na 

stopnji inkubacije oblikovalec snuje majhne skice, ki pomembno vplivajo na hitrejši razvoj 

zamisli in s katerimi si pomaga graditi asociacije do ključne ideje (Repovš, 1995). Dokler so 

skice dovolj dobre, da zajamejo najnujnejše elemente, risarska spretnost ni pomembna. 

Računalnika pa oblikovalec, ko se spomni nečesa novega, nima vedno blizu, zato hiter 

osnutek najlažje napravi s svinčnikom na papir, da ideje ne pozabi. Prednost skiciranja pa je 
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tudi v porabi časa, saj ni hitrejšega načina za odkrivanje več vidnih rešitev, kot je skiciranje 

(Hodge, 2008). 

 Pojmi grafično oblikovanje, grafični oblikovalec, vizualne komunikacije in logotip se 

pojavljajo v učnem načrtu predmeta Likovno snovanje, ki je izbirna razširitev obveznega 

predmeta Likovna vzgoja. Eden od ciljev predmeta Likovno snovanje izpostavlja pripravo 

učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja ter razumevanje sodobne 

vizualne komunikacije. Kot cilj reševanja likovnih problemov pa se pojavi zahteva, da učenci 

razvijajo kritičen odnos do vizualnih komunikacij v družbenem prostoru (UN – Likovno 

snovanje, 2004). 

 Namen pedagoškega sestavka diplomskega dela je učencem v zadnji triadi devetletne 

osnovne šole predstaviti nove pojme, razumevanje vidnih sporočil in njihovih elementov pa 

tudi predstaviti poklic grafičnega oblikovalca, kar bi jim lahko olajšalo odločitev pri izbiri 

življenjskega poklica. 

 

7.2 PRAKTIČNA IZVEDBA UČNE URE 

 
Datum:  šolsko leto: 2015/2016 

Šola:  OŠ Stražišče 

Študentka:  Simona Kraševec 

Predmet: Likovno snovanje 

Okvirni čas 

obravnavanega 

področja: 

ena šolska ura  

Razred: 9. razred 

Likovno področje: vidna (vizualna) sporočila (komunikacije) 

Likovna naloga 

(likovna dejavnost in 

lik. problem): 

oblikovanje osnutka za logotip po domišljiji 

Likovna tehnika: risanje  

Likovni motiv: logotip organizacije oziroma izdelka 

Učne metode: demonstracija, pogovor, razlaga 

Oblike dela: individualna, frontalna  

Učni mediji 

(sredstva): 
primeri logotipov, propagandno sporočilo 

Likovni materiali: papir, svinčnik, barvice, voščenke, flomastri, ravnilo, šestilo 

Medpredmetne 

povezave: 

matematika, fizika, slovenščina, glasbena vzgoja, zgodovina, tehnika 

in tehnologija 

Učni pripomočki: LCD-projektor, računalnik, PPT-projekcija 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Literatura: 

 

- Tacol, T. (2006). Likovno snovanje 2, učbenik za 8. razred. 

Ljubljana: Debora. 
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- Šuštaršič, N. (2004). Likovna teorija: učbenik za likovno 

teorijo v vzgojno-izobraževalnem programu umetniška 

gimnazija – likovna smer. Ljubljana: Debora. 

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

usmerjena celostna grafična podoba kot del simbolnega 

identitetnega sistema organizacij. Ljubljana: Studio 

Marketing. 

Cilji (učencev): 

 

- utrdijo pojme grafično oblikovanje in grafični oblikovalec, 

logotip 

- oblikujejo idejno zasnovo logotipa  

- razvijajo občutek za poenostavljanje oblik 

- razvijajo kritičen odnos do vizualnih komunikacij v 

družbenem prostoru 

- razvijejo odnos do lastnega likovnega dela in del sošolcev 

- po oblikovnih kriterijih ovrednotijo nastale likovne izdelke 

 

 

 

Učitelj Učenci 

Učne metode, oblike, 

učna sredstva in 

pripomočki 

Uvodni del 

S predvajalnikom predstavi 

reklamni oglas, v katerem je 

jasno izražen logotip 

podjetja. 

 

Opazujejo. 

 

Frontalna oblika, 

demonstracija videa. 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=pf_yoT

MJSjE 

V pogovoru usmerja učence 

v prepoznavanje različnih 

pojmov.  

- Kaj so videli? (Reklamo, 

propagandno sporočilo.) 

- Kako so vedeli, da gre za točno 

določeno podjetje? (Logotip na 

koncu.) 

- Kaj jim je reklama sporočila in 

kako? (Gre za vidno sporočilo –

vizualno komunikacijo.) 

Frontalna oblika, 

pogovor. 

Osrednji del 

Posredovanje vsebine o likovnih pojmih 

Razloži, da imajo trgovine, 

različne organizacije, izdelki, 

aplikacije, pijače, znane 

osebnosti idr. svoj logotip. 

Prikaže različne logotipe in 

usmeri učence v 

prepoznavanje različnih 

pojmov.  

- Zakaj neka organizacija potrebuje 

logotip? (Prepoznavnost, zaupanje, 

sporazumevanje z mogočimi kupci.) 

- Kje se pojavljajo? (Na vizitkah, 

dopisnih listih, embalaži, znakih na 

stavbi idr.) 

- Kdo oblikuje logotipe? (Grafični 

oblikovalec.) 

- Kakšne so značilnosti 

znakov/logotipov? (Brez težav si jih 

zapomnimo, so enostavnih oblik, z 

Frontalna oblika, 

pogovor, razlaga, 

demonstracija 

slikovnega gradiva.
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lahkoto razberemo pomen, so 

brezčasni.) 

 
Ponovi nove pojme (grafični 

oblikovalec, celostna 

grafična podoba, logotip). 

 

Grafični oblikovalec 

pripravlja in izdeluje grafična 

sporočila v različnih tehnikah 

in z različnimi izraznimi 

sredstvi, kot so pano, oglas, 

ilustracija ali oznaka. Z 

uporabo grafičnih 

računalniških programov 

ustvarja grafične izdelke. 

 

Celostna grafična podoba 

(CGP) je ključ do 

prepoznavnosti organizacije. 

Je vizualna komunikacija, ki 

kupce prepriča v nakup 

izdelka ali storitve. Osnovni 

elementi celostne grafične 

podobe so logotip, pisava in 

barve. Vsebuje pa tudi 

vizitke, spletno stran, 

reklamne oglase, kataloge, 

vabila, brošure, letake, 

simbole in napise na vozilih, 

table, drobni promocijski 

material idr.  

 

Logotip je grafični element, 

ki označuje neki proizvod ali 

podjetje in je sestavljen iz 

črk, simbolov ali kombinacije 

Opazujejo, poslušajo. 

Frontalna oblika, 

razlaga, demonstracija 

slikovnega gradiva. 
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obeh. Je najosnovnejša 

stalnica celostne grafične 

podobe. Pomembno je, da je 

enostaven, berljiv, 

razlikovalen in učljiv 

oziroma lahko zapomljiv. 

 

Napoved likovne naloge 

Pred izdelavo logotipa je 

treba narediti veliko 

osnutkov (usmeri učence v 

primer osnutkov za Fructalov 

logotip).  

 

Učencem pojasni, da bodo 

grafični oblikovalci in bodo 

izdelali osnutke z barvicami, 

flomastri ali voščenkami za 

logotip ene od organizacij 

oziroma izdelek: 

slaščičarstvo Cup – Cake, ki 

se ukvarja z izdelavo 

piškotov, tortic cupcake, 

tortic cake pop, tort, peciv; 

Košarkarski klub Stražišče; 

brezalkoholna gazirana 

pijača Neo z okusom 

pomaranče.  

 

Opazujejo, poslušajo. 

Frontalna oblika, 

razlaga, demonstracija 

slikovnega gradiva. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Likovno izražanje 

Učitelj učence usmeri v 

pripravo likovnih materialov 

in pripomočkov ter v 

reševanje likovne naloge.  

Pripravijo likovne materiale in 

pripomočke ter začnejo z izdelavo 

izdelka.  

Individualno delo. 

Sklepni del 

Učence usmeri v obnovitev 

likovne naloge in oblikovanje 

meril za vrednotenje.  

Učenci oblikujejo merila za 

vrednotenje izdelkov:  

- enostavne/poenostavljene 

oblike/črke 
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7.3 ANALIZA LIKOVNIH DEL UČENCEV 

 

 

Slika 7.1: Osnutek za logotip brezalkoholne gazirane pijače Neo z okusom pomaranče 

 

 Učenec si je izbral temo brezalkoholna gazirana pijača z okusom pomaranče Neo 

(Slika 7.1). Logotip je snoval z uporabo barvic, s katerimi je poleg idejne zasnove logotipu 

dodajal tudi posebne barve, ki bi ga zaznamovale. Z ustvarjanjem več manjših skic je mogoče 

zaslediti gradnjo asociacij do ključne in edinstvene ideje. Upošteval je enostavnost oblik in 

črk ter ustvaril dobro berljiv logotip. Učenec je nalogo razumel in dosledno upošteval 

kriterije. 

 

- berljivost (da se prepozna 

simbole/črke) 

- razlikovalnost, svojstvenost 

oziroma edinstvenost in 

inovativnost. 
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Slika 7.2: Osnutek za logotip slaščičarstva Cup – Cake 

 

 Učenka je z barvicami snovala logotip za slaščičarsko dejavnost podjetja Cup – Cake 

(Slika 7.2). V skicah se opazi pomembna metoda za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja (t. i. 

brainstorming). Ustvarila je simbole, ki jo spominjajo na dejavnost slaščičarstva, ter 

preizkušala različne pojavnosti logotipov (tipografski, abstraktni in kombinirani logotip). 

Idejna skica je odlična zasnova za nadaljnje snovanje glavne stalnice celostne grafične 

podobe. Iz simbolov je skušala izluščiti njihovo prepoznavnost in berljivost. 

 

 

Slika 7.3: Osnutek za logotip Košarkarskega društva Stražišče 

 

 Pri likovnem izdelku, predstavljenem na Sliki 7.3, je učenec zasnovo logotipa prav 

tako upodobil z barvicami. Likovne naloge ni v celoti upošteval, saj se je osredotočil le na eno 

idejo, kljub temu pa je učenec v njej izrazil veliko mero doslednosti. Simbol je tipografski, 
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predstavlja začetnici KK – košarkarski klub. Znotraj posebnega črkopisa pa je barvno in 

simbolno upodobljen vzorec košarkarske žoge. Logotip je berljiv, svojstven in hkrati 

enostaven. 

 

  

Slika 7.4: Osnutek za logotip brezalkoholne gazirane pijače Neo z okusom pomaranče 

 

 Tudi pri snovanju logotipa za brezalkoholno gazirano pijačo z okusom pomaranče 

(Slika 7.4) je učenec uporabil barvice. Hitro je našel inovativno zasnovo končnega logotipa. 

Skozi ime pijače preseva stilizirana oblika pomaranče. V simbolu so uporabljeni odtenki med 

rdečo in rumeno, ki s svojo neenotnostjo nakazujejo na gazirano pijačo. Prosojno ime dopušča 

vidnost simbola, hkrati pa se od njega loči zaradi izrazitega črnega obrisa in nasprotnih 

zelenih poudarkov. Učenec je zajel vse kriterije likovne naloge. 

 

7.4 ANALIZA LASTNEGA NASTOPA 

 Nastop sem opravljala 4. šolsko uro v 9.c razredu OŠ Stražišče. Učiteljica me je že 

pred tem opozorila, da razred obiskujejo trije učenci s posebnimi potrebami, z enim je ves čas 

tudi specialna pedagoginja. Ker je bil nastop v devetem razredu in ob koncu šolskega leta, 

sem se še posebej osredotočila na uvodno motivacijo, z izbiro tematike, ki je učence 

pritegnila. Vedela sem, da učence višjih razredov bolj motivira že sama predstavitev tematike 
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s projektorjem, vendar pa sem za motivacijo želela še več: predvajala sem oglasno sporočilo, 

ki bi po mojem mnenju moralo vključevati slovenski jezik, znano blagovno znamko, jasen 

prikaz logotipa blagovne znamke, moralo pa bi biti tudi zabavno. Našla sem oglas za 

brezalkoholno pijačo ACE blagovne znamke Radenska. Na oglas so se učenci odzvali na 

predviden način. Bilo je kar nekaj smeha, torej so se sprostili, hkrati pa sem imela odlično 

izhodišče za začetek šolske ure. Na razpolago sem imela le 45 minut, kar je premalo za 

izvedbo celostne likovne naloge, po drugi strani pa je bila prav časovna omejitev v dodaten 

izziv. Učencem sem želela na čim lažji in hitrejši način predstaviti pojme grafični oblikovalec, 

celostna grafična podoba ter eno njenih osnovnih stalnic – logotip. To mi je uspelo s slikovno 

predstavitvijo, pri kateri sem poskusila vključiti čim več znanega slikovnega gradiva, ki bi 

hkrati ustrezal zanimanjem devetošolcev (čokolado Milka, Facebook, Jana Plestenjaka, 

Coca-Colo, Fructal idr.). Poleg razlage sem se s postavljanjem podvprašanj nenehno trudila za 

sodelovanje učenec – učitelj. Zaradi časovne omejitve sem se namesto dokončnega izdelka 

odločila za izdelavo osnutkov za logotip podjetja Cup – Cake (slaščičarstvo), kluba 

(Košarkarskega kluba Stražišče) in izdelka (brezalkoholne gazirane pijače Neo z okusom 

pomaranče). Organizaciji in izdelek sem izbrala z namenom, da bi lahko določila nekaj 

končnih možnosti, primernih za fante in punce, prihranila pa sem tudi nekaj časa, saj sem 

izbiro omejila. Zavedala sem se, da izdelava osnutkov oziroma skiciranje ni ravno najljubša 

tema za osnovnošolce, čeprav je ena najpomembnejših pri izdelavi logotipa. To sem jim 

skušala razložiti z dvema jasnima utemeljitvama: s skiciranjem lahko hitro razvijemo zamisel 

oziroma idejo, hkrati pa se je na tak način najlažje na začetku sporazumevati z naročnikom, ki 

lahko v sorazmerno kratkem času na podlagi osnutkov sporoči, kaj ga zanima in v kateri 

smeri lahko grafični oblikovalci razvijejo svojo zamisel. Tako prihranimo ogromno časa. Kot 

spodbujevalno okoliščino sem učencem skušala razložiti tudi, da risarska spretnost ni 

pomembna, dokler so skice dovolj dobre, da zajamejo najnujnejše elemente. Za primer sem 

jim prikazala snovanje logotipa podjetja Fructal. Kot tehniko sem izbrala risanje, s seboj pa so 

učenci po naročilu prinesli barvice, flomastre in voščenke (brez svinčnika ter radirke, česar pa 

nekaj učencev ni upoštevalo). Učenci so večinoma uporabljali barvice. Nastajali so zanimivi 

izdelki, nekaj učencev pa se je osredotočilo le na eno idejo. Med delom sem učence 

spodbujala z iskanjem asociacij na izbrano tematiko, s čimer sem dosegla bolj divergentno 

razmišljanje pri učencih ter iskanje nenavadnih idej. Deset minut pred koncem ure sem 

izdelke z magneti pripela na šolsko tablo, o vsakem smo skupaj izrazili svoje mnenje. Menim, 

da je šolska ura zelo dobro uspela, izdelki, ki so nastali v tako kratkem času, pa so bili zelo 

zanimivi in ustvarjalni. Po večini so učenci upoštevali vse kriterije, kot so poenostavljenost 
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oblik, berljivost in svojstvenost. Likovni motiv je bil primeren, saj so bili učenci mirni in 

osredotočeni na delo. Primerna pa je bila tudi tehnika risanja, saj je omogočila hiter razvoj 

osnutkov. 
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8 ZAKLJUČEK 

 Pri vsaki organizaciji so najpomembnejši del potrošniki oziroma uporabniki. Brez njih 

organizacija ne more obstajati. Več je razlogov, zakaj potrošnik izbere določeno organizacijo 

in ostaja njen zvesti kupec oziroma uporabnik. Eden najpomembnejših je gotovo celostna 

grafična podoba. Ne gre le za znak ali logotip, temveč za vse elemente, s katerimi se podjetje 

odraža znotraj in navzven. Celostna grafična podoba pomaga organizaciji k njeni 

prepoznavnosti in razlikovalnosti s konkurenčnimi organizacijami. Pri potrošnikih in 

uporabnikih mora vzbujati zaupanje, domačnost in biti skladna z njihovimi pričakovanji. 

 Tudi v sodobni kulinariki je vedno bolj opazna pomembnost celostne predstavitve. 

Sodobna kulinarika predstavlja svoje jedi kot hrano za sladokusce in »hrano za oči«, zato bi 

morala biti celostna grafična podoba pomemben element njihovega imidža. Ugotovila sem, da 

se s tem, ko razne družinske gostilne prevzemajo novi rodovi, spreminjajo in oblikujejo tudi 

njihovi zunanji in notranji elementi, ponudba, ambient, kakovost celostnih grafičnih podob. 

Žal pa obstaja tudi nekaj takih, ki še vedno prisegajo le na gostoljubnost, delo, domačnost 

ambienta in okusnost hrane. Glede na to, da ta podjetja pridobijo zadostno količino sredstev 

za delovanje, očitno obstajajo tudi gostje, ki jim celostni videz ni pomemben, morda ga niti ne 

opazijo. Časi se spreminjajo in verjamem, da bodo nekoč gotovo tudi take gostilne in 

restavracije sodelovale z grafičnim oblikovalcem, ki jim bo pri trženju storitev pokazal 

drugačno, morda celo lažjo pot. 

 Nekatere gostilne in restavracije lahko delujejo tudi brez celostne grafične podobe, to 

pa ne drži za dejavnost slaščičarstva, še posebno če podjetje nima prostora, ki bi ga stranke 

obiskale. S takim izzivom sem se soočila pri lastni blagovni znamki. Zaradi odsotnosti za 

predstavitev pomembnega prostorskega elementa je za blagovno znamko vizualna 

predstavitev v smislu celostne grafične podobe ključnega pomena. S predstavitvijo javnosti z 

dovršeno celostno grafično podobo pridobim nove stranke pa tudi pričakujem »elitni« del 

družbe in si ustvarjam višje mesto med konkurenco ter svojim izdelkom zvišam ceno. 

 Oblikovanje celostne grafične podobe je veliko bolj zahtevno delo, kot si marsikateri 

vodja organizacije predstavlja. S tega vidika je tudi predstavitev pojma celostne grafične 

podobe v osnovnih šolah ključna. Ne samo zato, da učenci znajo razbrati vidna sporočila, 

temveč tudi zato, da se zavedajo, da s svojim delom v katerikoli organizaciji predstavljajo tudi 

njeno blagovno znamko, da se zavedajo, da niso samo delavci, temveč soustvarjalci blagovne 

znamke in njenega imidža. Veliko učencev se morda v nadaljnjem izobraževanju ne bo 

srečalo z grafičnim oblikovanjem, kljub temu pa ima grafično oblikovanje zelo velik pomen 
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še posebno za tiste, ki bodo nekoč vodje, lastniki, direktorji, za tiste, ki bodo skrbeli za 

predstavitev podjetja, organizacije, države … 
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Studio Marketing. 

 Slika 3.2: Tipografska simbola 

Vir: Google. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://gizmodo.com/serifs-had-it-coming-1728015048 in 

vir: McDonalds. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://logos.wikia.com/wiki/McDonald's. 

 Slika 3.3: Abstraktna simbola  

Vir: Mozilla. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

https://www.mozilla.org/en-US/styleguide/identity/firefox/branding/ in 

vir: Mercedes-Benz. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://logok.org/mercedes-benz-logo/. 

 Slika 3.4: Deskriptivna ali ikonična simbola  

Vir: Nasa. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

https://www.nasa.gov/ in 
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vir: Malibu. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.maliburumdrinks.com/. 

 Slika 3.5: Kombinirana simbola  

Vir: Microsoft. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microsoft_logo_(2012).svg in 

vir: Milka. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://leszekpietrzak.com/en-us/project/milka/. 

 Slika 3.6: Nekatere značilnosti črk 

Vir: Repovš, J. (1995). Kako nastaja in deluje učinkovita, tržno usmerjena celostna 

grafična podoba kot del simbolnega identitetnega sistema organizacij. Ljubljana: 

Studio Marketing. 

 Slika 4.1: Logotip blagovne znamke Gostilna Slovenija 

Vir: Gostilna Slovenija. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.gostilnaslovenija.si/medijsko-sredisce/celostna-graficna-podoba/.  

 Slika 5.1: Logotipa blagovne znamke Jeunes Restaurateurs d'Europe 

Vir: Jeunes Restaurateurs d'Europe. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://lekker500.nl/nieuws/nieuwe-leden-voor-les-jeunes-restaurateurs-

deurope-nederland in 

vir: Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.lesgribaumonts.be/. 

 Slika 5.2: Logotip restavracije The Dysart Petersham 

Vir: The Dysart Petersham. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://www.oraclecreative.co.uk/. 

 Slika 5.3: Logotip hotela Yscla 

Vir: Yscla. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.yscla.at/en/.  

 Slika 5.4: Logotip restavracije Onder de toren  

Vir: Onder de toren. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

https://www.facebook.com/166262976863626/photos/a.166263196863604. 

1073741825.166262976863626/196456623844261/?type=3&theater. 

 Slika 5.5: Logotip restavracije Lieffroy  

Vir: Lieffroy. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://lieffroy.dk/. 

https://www.facebook.com/166262976863626/photos/a.166263196863604
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 Slika 5.6: Logotip restavracije Domaine du Chatelard 

Vir: Domaine du Chatelard. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://www.domaineduchatelard.com/. 

 Slika 5.7: Logotip »taverne« Pelegrini 

Vir: Pelegrini. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://pelegrini.hr/. 

 Slika 5.8: Logotip »taverne« Estia 

Vir: Estia. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.tavernaestia.eu/index.php?option=com_content&view=article&id= 

107&Itemid=711. 

 Slika 5.9: Logotip posestva Auberge de Temple 

Vir: Auberge de Temple. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.auberge-de-temple.de/. 

 Slika 5.10: Logotip restavracije De Vrienden van Jacob 

Vir: De Vrienden van Jacob. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem 

naslovu: http://www.devriendenvanjacob.nl/welkom. 

 Slika 5.11: Logotip restavracije L'enfant terrible 

Vir: L'enfant terrible. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.eterrible.pl/. 

 Slika 5.12: Logotip restavracije Chicca 

Vir: Chicca. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://chicca.ro/. 

 Slika 5.13: Logotip restavracije Arzak 

Vir: Arzak. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu:  

http://www.i-com.org/social-activities-gs-2015/. 

 Slika 5.14: Logotip hotela Alpenblick 

Vir: Alpenblick. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

https://www.hotel-alpenblick.ch/en/. 

 Slika 5.15: Logotip restavracije DAM 

Vir: DAM. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

https://sl.onmuvo.com/restavracija-dam-nova-gorica/. 

 Slika 5.16: Logotip gostilne Mahorčič Rvndictes 

http://www.tavernaestia.eu/index.php?option=com_content&view=article&id
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Vir: Mahorčič Rvndictes. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://profileengine.com/groups/profile/439618394/rvndictes-gostilna-mahori. 

 Slika 5.17: Logotip Hiše Franko 

Vir: Hiša Franko. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.slo-gostinstvo.si/gostinstvo/restavracije/205/Hi%C5%A1a%20Franko/. 

 Slika 5.18: Logotipa podjetja Jezeršek 

Vir: Jezeršek. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.slovenia.info/si/organizator-kongresov/Hi%C5%A1a-Kulinarike-

Jezer%C5%A1ek.htm?organizator_kongresov=3021&lng=1 in  

https://plus.google.com/105392006966528842153/posts. 

 Slika 5.19: Logotip restavracije Pavus 

Vir: Pavus. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.pavus.si/. 

 Slika 5.20: Logotip restavracije Pikol 

Vir: Pikol. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.pikol.si/. 

 Slika 5.21: Logotip gostilne Pri Lojzetu 

Vir: Pri Lojzetu. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

https://sl.onmuvo.com/gostilna-pri-lojzetu-vipava/. 

 Slika 5.22: Logotip gostilne Rajh 

Vir: Rajh. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.diplomatic-corporate-services.si/services/food-drinks-clubbing/ 

restaurants-dining/gostilna-rajh-restaurants-dining-murska-sobota-slovenia.php. 

 Slika 5.23: Logotip gostilne Rakar 

Vir: Rakar. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: http://rakar.si/. 

 Slika 5.24: Logotip restavracije JB 

Vir: JB. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: http://jb-slo.com/. 

 Slika 5.25: Logotip restavracije Rizibizi 

Vir: Rizibizi. Pridobljeno 21. julija 2016. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.restavracije-gostilne.si/obalno_kraska/index.php?m= 9&s=3&o= 

0&id=623. 

 Slika 6.1: Osnutki za logotip lastne blagovne znamke 

Vir: lastni vir. 



  88 

 Slika 6.2: Elektronsko ustvarjeni osnutki za logotip lastne blagovne znamke 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.3: Ročno izrisani simboli logotipa 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.4: Logotip lastne blagovne znamke 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.5: Velikost in mere logotipa 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.6: Spremenjeni črkopis za potrebe logotipa 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.7: Barvi 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.8: Logotip in dovoljene barvne različice 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.9: Logotip s pozicijskim geslom in dovoljene barvne različice 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.10: Logotip s spletno stranjo in dovoljene barvne različice 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.11: Sprednja in zadnja stran vizitke 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.12: Ovojnica 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.13: Dopisni list 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.14: Primer računa 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.15: Naročilnica 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.16: Majici 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.17: Predpasnika 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.18: Jakna 
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Vir: lastni vir. 

 Slika 6.19: Kartonska embalaža za torte 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.20: Kartonska embalaža za tortice cupcake 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.21: Kartonska embalaža za posamezne tortice cupcake 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.22: Kartonska embalaža za tortice cake pop 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.23: Darilna embalaža za posamezne tortice cake pop 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.24: Dostavno vozilo 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.25: Dežnik 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.26: Prijemalki za vročo posodo 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.27: Magnetki 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.28: Rezilo za kos torte 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.29: PVC-embalaža za posamezne tortice cupcake 

Vir: lastni vir. 

 Slika 6.30: Balona 

Vir: lastni vir. 

 Slika 7.1: Osnutek za logotip brezalkoholne gazirane pijače Neo z okusom pomaranče 

Vir: lastni vir. 

 Slika 7.2: Osnutek za logotip slaščičarstva Cup – Cake 

Vir: lastni vir. 

 Slika 7.3: Osnutek za logotip Košarkarskega društva Stražišče 

Vir: lastni vir. 

 Slika 7.4: Osnutek za logotip brezalkoholne gazirane pijače Neo z okusom pomaranče 

Vir: lastni vir. 
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 Slika 5.26: Logotipi blagovnih znamk s prevladujočimi monokromatskimi barvami 

Vir: zgoraj navedeni logotipi. 

 Slika 5.27: Logotipi blagovnih znamk brez prevladujočih barv 

Vir: zgoraj navedeni logotipi. 

 Slika 5.28: Logotipi blagovnih znamk s simbolnim prikazom dejavnosti 

Vir: zgoraj navedeni logotipi. 

 Slika 5.29: Logotipi blagovnih znamk z opisnim prikazom dejavnosti 

Vir: zgoraj navedeni logotipi. 

 Slika 5.30: Logotipi blagovnih znamk brez prikaza dejavnosti 

Vir: zgoraj navedeni logotipi. 

 


