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Oblikovanje celostne grafične podobe s področja avdio-video produkcije 

Povzetek 

 

Kot že sam naslov pove, se v diplomskem delu osredotočim na celostno grafično 

podobo in oblikovanje le-te. 

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V likovno-teoretskem delu raziščem, kaj 

sploh je grafično oblikovanje in na kratko opišem njegovo zgodovino. Različni 

strokovnjaki to vrsto oblikovanja enačijo z umetnostjo, spet drugi menijo, da gre za dve 

različni področji. Predstavim naloge grafičnega oblikovalca in katera področja zavzema 

grafično oblikovanje. Osredotočim se na celostno grafično podobo in njene dele. V tem 

delu tudi analiziram in primerjam grafične znake s področja avdio-video produkcije iz 

Slovenije in tujine. 

V likovno-praktičnem delu pa na podlagi znanj, pridobljenih skozi prvi del, oblikujem 

celostno grafično podobo s področja avdio-video produkcije. Predstavim razvoj 

grafičnega znaka od začetne ideje do končnega izdelka. 

 

Ključne besede: 

grafično oblikovanje, celostna grafična podoba, grafični znak, avdio-video produkcija 

  



 

 
 

  



 

 
 

Corporate identity design in audio and video production 

Abstract 

 

This thesis focuses on the corporate identity design and the process of designing it.  

The thesis is divided in two sections. In the first part, which discusses the theoretical 

and artistic background, I examine the definition of graphic design, with its historical 

development. The discussion reveals the different interpretations of the topic: some 

experts claim that graphic design is a form of art, while others believe that art and 

graphic design are two separate fields of study. I also present the tasks of a graphic 

designer and which fields graphic design includes. I focus on the corporate identity 

design and its parts and also analyse and compare graphic signs in the audio and 

video production in Slovenia and abroad. 

In the second part of the thesis, I model a corporate identity design in audio and video 

production, based on the theory presented in the first part of the thesis, presenting the 

development of the graphic sign from the initial idea to the final product.  

 

Key words: 

graphic design, corporate identity design, graphic sign, audio and video production  
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1 UVOD 

Kjerkoli smo in se ozremo okoli sebe, opazimo nešteto grafičnih znakov. Pametni 

telefon in računalnik, ki sta v današnjem času nepogrešljiva, tudi vsebujeta grafični 

znak proizvajalca. Prav tako smo doma obkroženi z neštetimi predmeti, na katerih so 

vidni znaki (gospodinjski aparati, radio, TV …). Nekateri znaki so bolj dodelani, drugi 

manj. Nekatera podjetja namenijo lastni celostni grafični podobi (krajše zapisano tudi 

CGP) večjo pozornost, druga manj. 

Dostopnost tehnologije omogoča vsakemu posamezniku, da se začne ukvarjati z 

grafičnim oblikovanjem, kar pa je dvorezen meč. Po eni strani se sprosti veliko 

priložnosti, ki so jih v preteklosti nadzorovala večja oblikovalska podjetja, po drugi 

strani pa se soočamo s problemom zasičenosti trga s (pod)povprečnimi produkti 

grafičnih oblikovalcev. Izdelek mora biti kvaliteten oziroma unikaten, da izstopa iz 

sivine povprečja ter je posledično prepoznaven. 

Celostne grafične podobe oblikujejo grafični oblikovalci, zato me je zanimalo kaj sploh 

je grafično oblikovanje in katera področja pokriva, kaj je in kaj sestavlja celostno 

grafično podobo, kaj je grafični znak in katere vrste le-teh poznamo. Skozi diplomsko 

delo bom poizkusila odgovoriti na ta in druga vprašanja. S pridobljenim znanjem bom 

analizirala in primerjala grafične znake podjetij, ki se ukvarjajo z avdio-video produkcijo, 

ki je v današnjih časih precej razširjena. Vsa promocija danes temelji na avdio-vizualni 

predstavitvi. Za branje mora biti človek zbran, hkrati pa mora razmišljati o tem, kar bere. 

Pri videu in zvoku pa le pasivno sprejema informacije. 

Na koncu pa bom na podlagi pridobljenega znanja še sama oblikovala lastno celostno 

grafično podobo.
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2 OBLIKOVANJE 

»Oblikovanje ima toliko ravni pomenov, da je že samo po sebi vir zmešnjave.« (Heskett, 

2011, str. 11) 

Oblikovanje je ena od glavnih značilnosti človeškosti in določa kakovost človeškega 

življenja. Vpliva na vse, kar počnemo, in na vsakogar (Heskett, 2011). 

Je prenašanje idej na površino s pomočjo pripomočkov. Naj izpostavim le osnovne: 

 svinčnik je eden izmed najbolj tradicionalnih pripomočkov. Z njim lahko hitro 

prenesemo misli na kakršnokoli podlago (Newark, 2002). 

 osnovna podlaga oblikovanja je še vedno papir, v današnjem času pa 

oblikovalci uporabljajo različne druge materiale (Newark, 2002). 

 računalnik je danes tako rekoč osnoven pripomoček kateregakoli oblikovalca. S 

pomočjo računalnikov lahko oblikovalci združujejo in sestavljajo različne oblike, 

vse od besedila in fotografij do zvoka in videa (Heskett, 2011; Newark, 2002). 

Obstaja več oblikovalskih disciplin: aplikativno oblikovanje, modno oblikovanje, 

oblikovanje nakita, oblikovanje tržne identitete podjetij, interaktivno oblikovanje, 

industrijsko oblikovanje, avtomobilsko oblikovanje, oblikovanje notranje opreme, 

unikatno oblikovanje, grafično oblikovanje … (Muhovič, 2015). 

V nadaljevanju se bom osredotočila na grafično oblikovanje, ki ga bom bolj podrobno 

predstavila.  
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3 GRAFIČNO OBLIKOVANJE 

Grafično oblikovanje je bilo orodje oglaševanja že v poznih letih 19. stoletja. Bilo je 

osnovni del oglaševanja, ki so ga imenovali publiciteta ali promocija (Berčon, 2007). 

Besedna zveza grafično oblikovanje je sestavljena iz dveh besed: 

 grafično, ki izvira iz grške besede graphein, kar pomeni pisati in zajema tako 

napisane kot narisane znake (Barnard, 2006); 

 beseda oblikovanje oziroma design pa je prišla v angleščino iz francoske 

besede dessiner in kasnejše italijanske besede disegno, kar pomeni risanje, 

načrtovanje, skiciranje in oblikovanje. Koren besede je latinski signum, ki 

pomeni znak (Barnard, 2006). 

Očitno je, da imata besedi nekaj skupnega: narisani znaki so skupni obema 

definicijama. Ponavlja se tudi definicija besede oblikovanje. Dokazano je tudi, da 

grafično oblikovanje vsebuje več kot le določitev znakov. Prisotnost načrtovanja in 

oblikovanja bi nas morala opozarjati na dejstvo, da sta poučevanje in refleksija že 

vključeni v proces pisanih in risanih znakov. Te definicije vzbujajo širok spekter 

aktivnosti, ki jih lahko skupno označimo z besedno zvezo grafično oblikovanje (Barnard, 

2006). 

»Grafično oblikovanje … je zvrst uporabne umetnosti, ki pri vizualiziranju 

komunikacijskih vsebin v svoje delo vključuje kombinacijo tipografije, ilustracije, 

fotografije in tiska.« (Muhovič, 2015, str. 261) 

Obkroženi smo z grafičnimi sporočili, ki so postali del našega vsakdanjika, zato jih 

zaznavamo samo še nezavedno (Fiell in Fiell, 2005). 

Grafično oblikovanje ni le produkcija podob, temveč tudi rešitev problemov 

komunikacije. Je ustvarjalna dejavnost, ki z analizo in z različnimi metodami 

predstavlja vizualne rešitve (Berčon, 2007). 

Vizualne komunikacije so posredovana vizualna sporočila in vključujejo grafično 

oblikovanje kot najbolj tradicionalno stroko in druge sodobne oblike, kot so likovna 

umetnost, gledališče, film, televizija na eni strani in porabniške tržne komunikacije – 

posredovane s sodobnimi elektronskimi mediji na drugi strani. Najzgovornejša 

tradicionalna oblika vizualnih komunikacij sta knjiga in plakat (Berčon, 2007). 
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Grafično oblikovanje je ožji pojem od oblikovanja vizualnih komunikacij. Te pomenijo 

tudi oblikovanje simbolov in znakov, ki ne gredo v grafično industrijo. Da je oblikovanje 

uspešno in da nas privede do zastavljenih ciljev, moramo oblikovati načrtno in 

uporabljati določeno metodologijo (Berčon, 2007). 

3.1 Zgodovina grafičnega oblikovanja 

O zgodovini ne bom pisala podrobno, omenila bom samo nekaj primerov, ki bi jih lahko 

uvrstili med začetke grafičnega oblikovanja. 

Ker plakat uvrščamo med reklamno oblikovanje, ki je eno izmed področij grafičnega 

oblikovanja, bi lahko rekli, da se je s to vrsto oblikovanja ukvarjal že Henri de Toulouse-

Lautrec (1864-1901). Francoski slikar, grafik, risar in ilustrator je v svoji kratki karieri 

med drugim oblikoval več sto grafik in plakatov (Slika 1, levo). Pri plakatih je uporabil 

grafično tehniko litografije (Harris, 1997). Alphonse Mucha (1860-1939), češki slikar in 

grafik, je izdelal plakate za Job cigaretne papirje (Fiell in Fiell, 2005). Enega izmed 

plakatov vidimo na Sliki 1 na desni strani. 

 

Slika 1: Levo: Henri de Toulouse Lautrec: plakat za Moulin Rouge, 1891. Desno: Alphonse Mucha: 

plakat za Job cigaretne papirje 

V tem času se je pod grafično oblikovanje večinoma štelo oblikovanje knjig in plakatov. 

To se je povezovalo z britanskim gibanjem Umetnost in obrt (Art & Crafts). V začetku 

20. stoletja so oblikovalci delovali na vseh področjih oblikovanja. En dan so oblikovali 

pohištvo, že naslednji dan pa tekstil. Takrat so v New Yorku ustanovili tudi Ameriški 
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inštitut grafičnih umetnosti (The American Institute of Graphic Arts, AIGA) (Fiell in Fiell, 

2005). 

V času prve svetovne vojne je grafično oblikovanje postalo uveljavljeno kot del 

propagande. Najbolj znan primer plakata iz tega časa je plakat (Slika 2), ki ga je izdelal 

James Montgomery Flagg (1877-1960) (Fiell in Fiell, 2005). 

 

Slika 2: James Montgomery Flagg: plakat za vojsko ZDA, 1917 

Po prvi svetovni vojni, leta 1920, so ustanovili »The Art Directors Club« v New Yorku. 

Prirejali so razstave in skrbeli za produkcijo publikacij, v katerih so bila predstavljena 

takratna najbolj kreativna oglaševalska dela (Fiell in Fiell, 2005). 

Pod močnim vplivom avantgardnih gibanj so grafični oblikovalci skupaj z Bauhausom 

razvili nov razumski pristop k tej vrsti oblikovanja, ki je vključeval uporabo močnih 

geometrijskih oblik, uporabo malih črk in poenostavljenih predlog (Fiell, in Fiell, 2005). 

Primer takšnega oblikovanja je viden na Sliki 3. 
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Slika 3: Herbert Bayer: naslovnica za Bauhaus katalog, 1925 

Med 2. svetovno vojno in v obdobju po vojni je imelo grafično oblikovanje v Evropi in 

ZDA propagandno vlogo v imenu vlade (Twemlow, 2006). Politična propaganda je 

aktualna tudi v današnjih časih (Slika 4). 

 

Slika 4: Shepard Fairey: plakat za politično kampanjo Baraca Obame 
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3.2 Grafično oblikovanje in umetnost 

Obstaja veliko tez na temo primerjave grafičnega oblikovanja in umetnosti. Različni 

avtorji in teoretiki se sprašujejo, ali grafično oblikovanje sploh je umetnost. Nekateri 

pravijo, da je umetnost kreativna, grafično oblikovanje pa le rešuje probleme (Barnard, 

2006). 

Spet drugi omenjajo to, da v nasprotju z umetnikom, ki predstavlja obrt, grafični 

oblikovalec načrtuje tehnično reprodukcijo. Umetnik v svojih delih predstavlja svoj 

ponotranjen pogled na svet, grafično oblikovanje pa je bilo ustvarjeno z mislijo na 

končnega uporabnika (Barnard, 2006; Newark, 2002). 

Poleg teh pa imamo tudi tiste, ki menijo, da grafično oblikovanje ni nič drugačno od 

umetnosti. Menijo, da je reševanje problemov že samo po sebi kreativna aktivnost. 

Trdijo, da sta tako oblikovanje kot umetnost kreativna (Barnard, 2006). 

3.3 Grafični oblikovalec 

Izraz grafični oblikovalec se je pojavil v prvi polovici 20. stoletja. Leta 1922 ga je prvi 

uporabil William Addison Dwiggins. »Svoje raznoliko delo je opisal kot delo s knjigami, 

črkami, pisavami in z oblikovanjem v oglaševanju.« (Berčon, 2007, str. 65-66) 

Delo grafičnega oblikovalca zajema oblikovanje osnovnih logotipov za mala podjetja 

in pa tudi oblikovanje celostnih podob velikih organizacij. Ne glede na to za koga 

oblikujejo, pa se poslužujejo istih znakov, simbolov, barv, vzorcev … (Heskett, 2011). 

Za oblikovalca so njegove stranke pomembne, vendar se jih le malo odloči raziskati 

ljudi, za katere oblikujejo ali preizkusiti svoje delo, preden ga objavijo (Twemlow, 2006). 

»Oblikovalec/oblikovalka vizualnih komunikacij je poklic, ki: 

 prispeva k oblikovanju vizualne podobe kulture, 

 se osredotoči na generiranje pomenov za skupnosti uporabnikov, ne interpretira 

samo njihovih interesov, temveč nudi tudi značilne oz. primerne konservativne 

in inovativne rešitve, 

 s sodelovanjem rešuje probleme, pri tem pa raziskuje različne možnosti, kar 

izvaja sistematično in kritično, 

 konceptualizira in artikulira ideje v otipljive izkušnje, 
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 pri delovanju uporablja pristop, ki je simbiotski, upošteva pestrost okolja in 

kulturnih kontekstov brez poudarjanja razlik, temveč priznava skupne točke, 

 nosi individualno odgovornost za etiko, nikomur ne škoduje in pri delu jemlje v 

poštev možne posledice, ki jih lahko povzroči oblikovanje človeštvu, naravi, 

tehnologiji in kulturnim dejstvom.« (Berčon, 2007, str. 78-79) 

Naloga grafičnega oblikovalca je najti pravo rešitev za različne probleme vizualne 

komunikacije na različnih področjih družbe (Berčon, 2007). 

3.4 Področja grafičnega oblikovanja 

Grafično oblikovanje pokriva različna področja. Izpostavila bom le tiste, ki se v literaturi 

največkrat pojavijo. To so: 

 ilustracija in tudi fotografija, 

 oblikovanje knjig, časopisov in revij, 

 reklamno in informacijsko oblikovanje, 

 oblikovanje embalaže, 

 oblikovanje tipografij ter 

 celostnih grafičnih podob. 

V nadaljevanju bom posamezna področja na kratko opisala. Več pozornosti pa bom 

namenila oblikovanju celostne grafične podobe. 

3.4.1 Ilustracija in fotografija 

Nekatere ideje lahko ponazorimo le z ilustracijo, ki je del grafičnega oblikovanja in je 

še najbolje povezana z umetnostjo. Vsaka ilustracija je razširjena skica (Newark, 2002). 

Tako ilustracije kot fotografije so del oblikovanja (Slika 5). V kombinaciji z besedilom 

povedo zgodbo, pokažejo bistvo. V revijah in časopisih uporabimo fotografije za novice, 

ko poročamo o nekem dogodku, abstraktne članke pa dopolnimo z ilustracijami, ko 

želimo prikazati nek zapleten objekt (Parker in Beverly, 1997). 
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Slika 5: Primer kombinacije ilustracije in fotografije v Nama magazinu 

3.4.2 Knjižno oblikovanje, oblikovanje časopisov in revij 

Knjiga je rojstni kraj grafičnega oblikovanja. Večina jih je oblikovanih po vnaprej 

določenih mrežah in tipografskih shemah. Vloga knjižnega oblikovalca je prenašanje 

avtorjevega sporočila bralcu (Newark, 2002; Twemlow, 2006). Primer knjižnega 

oblikovanja nam prikazuje Slika 6. 

 

Slika 6: Primer knjižnega oblikovanja 

Osnovna naloga oblikovanja revije je kompleksna in naporna ter zahteva veliko 

organiziranja, iskanja materiala, pregledovanja posameznih strani revije … Grafični 
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oblikovalec, ki dela pri reviji, se imenuje umetniški direktor (angleško »art director«) 

(Newark, 2002). Na Sliki 7 je prikazan primer oblikovanja revije. 

 

Slika 7: Primer oblikovanja revije 

3.4.3 Reklamno in informacijsko oblikovanje 

Med reklamno oblikovanje štejemo letake, plakate (Slika 8), prospekte, brošure … Med 

informacijsko grafiko pa različne grafe, tabele, diagrame, zemljevide (Slika 9) … 

(Newark, 2002). 

 

Slika 8: Primer reklamnega oblikovanja (plakat)  
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Slika 9: Primer informacijskega oblikovanja (zemljevid)  

3.4.4 Oblikovanje embalaže 

Oblikovanje embalaž velja za najbolj konservativno področje oblikovanja. Embalaža 

(Slika 10) mora izstopati in se razlikovati od ostalih produktov konkurenčnih podjetij 

(Newark, 2002). 

 

Slika 10: Primer embalažnega oblikovanja 
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3.4.5 Oblikovanje celostnih grafičnih podob 

Še pred kratkim je pri oblikovanju identitete nekega podjetja šlo za povzemanje bistva 

tega podjetja v en sam grafični znak ali logotip. Ta logotip se je nato apliciral na različne 

podlage, vse od pisemske glave pa do tovornjakov (Twemlow, 2006). Vendar celostna 

grafična podoba (Slika 11) ni samo grafični znak, ampak še kaj več. O tem bom pisala 

v nadaljevanju. 

 

Slika 11: Primer oblikovanja celostnih grafičnih podob 
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4 CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA (CGP) 

V angleščini se uporablja izraz »corporate identity«. »Korporativna identiteta izvira iz 

vojaških in verskih organizacij.« (Heskett, 2011, str. 101) Lahko bi rekli, da ima 

katoliška cerkev najdaljšo kontinuirano organizacijsko identiteto, ki je dobro 

prepoznavna po svojih vizualnih sredstvih, na primer religije in insignije (Heskett, 2011). 

Na Slovenskem so včasih angleški termin »corporate identity« prevajali z besedno 

zvezo hišni slog. Poleg termina »corporate identity« pa se je v mednarodnem prostoru 

uporabljal tudi termin »corporate image« ali v slovenščini korporativna podoba oz. 

podoba organizacije. Kasneje pa se je uveljavil izraz, ki ga uporabljamo še danes – 

celostna grafična podoba (Berčon, 2007). 

Celostna grafična podoba je del identitete organizacije (na primer podjetja, 

izobraževalne ustanove, dogodka in podobno) in se gradi znotraj referenčnega 

trikotnika (Repovš, 1995) (Slika 12). 

 

Slika 12: Referenčni trikotnik 

IDENTITETNI SISTEM 

simbolna raven 

(izdelki, storitve, vedenje itd. 

na simbolni ravni) 

IMIDŽ 

(predstava, impresija 

posameznika o organizaciji) 

ORGANIZACIJA 

njena realna identiteta 

(outputi, objekti, subjekti, 

vedenje) 

resničen 
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4.1 Realna identiteta organizacije 

Sestavlja jo organizacija sama: njena zgodovina in razvoj, stavbe in stroji, zaposleni, 

njihovi izdelki in storitve. Pod realno identiteto štejemo tudi vizijo, filozofijo, cilje in 

strategije organizacije (Repovš, 1995). 

4.2 Imidž 

»Ideja o imidžu se je prvič pojavila v petdesetih letih, ko je David O'Gilvy govoril o tem, 

da potrošniki ne kupujejo izdelkov, ampak blagovne znamke. Idejo o nekakšni 

osebnosti blagovnih znamk so kmalu prenesli na podjetja.« (Repovš, 1995, str. 18) 

Poleg realne identitete obstaja tudi imidž, pa če to organizacija hoče ali ne. S pomočjo 

realne identitete organizacije usklajujejo imidž o sebi. Imidž je vse, kar si o neki 

organizaciji ali blagovni znamki mislijo potrošniki (Repovš, 1995). 

4.3 Simbolna identiteta organizacije 

»Simbolni identitetni sistem je realna identiteta organizacije, prevedena na simbolno 

raven. Sestavljajo ga verbalni in grafični simboli, črkopisi, barve in ostale likovne 

strukture, razporejene po površinah komunikacijskih sredstev na samosvoj, 

prepoznaven in razlikovalen način.« (Repovš, 1995, str. 21) 

Celostna grafična podoba je samo en del simbolne identitete organizacije vendar je 

kljub temu pomembna za predstavljanje realne identitete in vzpostavljanje pravega 

imidža (Repovš, 1995). 

4.4 Odnosi med realno identiteto, imidžem in simbolno identiteto organizacije 

Če odnosi med temi točkami niso resnični, ustrezni in pravilni (kot kaže referenčni 

trikotnik, Slika 12), potem organizacija na trgu ne bo dobro delovala oziroma bo imela 

veliko težav (Repovš, 1995). 

4.5 Ime organizacije/blagovne znamke 

»Ime, verbalni simbol organizacije, je najpomembnejša stalnica celostne grafične 

podobe organizacije. Postavlja se znotraj verbalnih in vidnih komunikacij organizacije 

ter se kot dražljaj pojavlja pogosteje in v vseh elementih simbolnega identitetnega 
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sistema, ne le v celostni grafični podobi, ki sproža le vidne zaznavne sisteme.« 

(Repovš, 1995, str. 67) 

4.6 Grafični znak 

Tako kot za termin celostna grafična podoba nekateri uporabljajo iz angleščine 

prevedeni besedni zvezi korporativna identiteta ali korporativna podoba, vlada zmeda 

v pojmovanju tudi pri terminih znak, simbol, logotip. Terminologija na tem področju je 

zelo neurejena. Že sami oblikovalci uporabljajo različne termine za enak pojem 

(Berčon, 2007). 

Simbol je najosnovnejši element grafične podobe. Vzbujati mora več pozornosti kot 

ostali likovni elementi, ki so razporejeni po likovnem ozadju. Grafični simbol v okviru 

celostne grafične podobe predstavlja identiteto organizacije. Izdelan je v likovni 

strukturi, ki izstopa od ostalih elementov. Navadno so to polni, nejasni, celi ali delni 

geometrijski liki, ki so postavljeni na določen način na likovno površino. Svojo 

značilnost izraža tudi z barvami, ki so ujete v likovne strukture (Repovš, 1995). 

Simbole delimo na tipografske, abstraktne, deskriptivne oz. ikonične in kombinacije 

naštetih treh (Repovš, 1995). 

4.6.1 Tipografski 

Takšen simbol je samo črka (na primer monogram – začetnice imena 

podjetja/blagovne znamke, zapisane z značilnimi črkami) ali pa je sestavljen iz več črk 

(Repovš, 1995). 

»Tipografski simbol je tudi logotip organizacije, ki je uporabljen v funkciji simbola 

organizacije. Logotip je ime organizacije (ali blagovne znamke), ki je izpisano z 

značilnimi črkami.« (Repovš, 1995, str. 101) (Slika 13) 

 

Slika 13: Tipografski simbol 
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Logotip je sestavljen iz dveh besed: grške besede logos, ki pomeni beseda, in tupos, 

ki pomeni pomen, vtis, učinek. Lahko je del vrste črk, simbol, slika ali kombinacija teh. 

Logotip mora biti prepoznaven, zapomnljiv, preprosto oblikovan – enostaven, berljiv in 

zanimiv. Hkrati mora biti tudi sodoben, da je primeren idejam in aktivnostim, ki jih 

predstavlja (Newark, 2002). 

4.6.2 Abstraktni 

Ta simbol ni podoben konkretni stvari ali pojavu. Grajeni so iz geometrijskih likov, ki 

sestavljajo novo likovno strukturo (Slika 14). Ti simboli so zelo pogosti (Repovš, 1995). 

 

Slika 14: Abstraktni simbol 

4.6.3 Deskriptivni ali ikonični 

Navadno predstavljajo stvari ali dejavnosti iz realnega sveta, opisujejo to, kar 

predstavljajo. Deskriptivne simbole (Slika 15) lažje prepoznamo v primerjavi z 

abstraktnimi in si jih hitreje zapomnimo. »Njihova pomenska struktura je stabilnejša, 

bolj dorečena in težje spremenljiva. Prav zaradi te pomenske dorečenosti so ikonični 

simboli manj fleksibilni v odnosu do informacij o organizacijah. Tudi zato pogosto 

prehaja značilna evolucija simbolov organizacij od ikonične pojavnosti k vedno večji 

abstrakciji.« (Repovš, 1995, str. 102-103) 

 

Slika 15: Deskriptivni ali ikonični simbol 
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4.6.4 Kombinacije različnih vrst simbolov 

Najbolj pogoste so kombinacije abstraktnih in tipografskih oz. logotipov (Sliki 16 in 17). 

 

Slika 16: Abstraktni simbol + logotip 

 

Slika 17: Logotip + deskriptivni simbol + abstraktni simbol 
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4.6.5 Kriteriji učinkovitega grafičnega znaka 

4.6.5.1 Enostavnost in razlikovalnost 

Enostaven grafični znak (Slika 18) je lažje prepoznaven in zapomnljiv, hkrati pa se ga 

lažje uporabi za različne namene. Dober grafični znak v svoji enostavnosti vsebuje 

nekaj nepričakovanega, imeti mora značilne likovne kvalitete, ki ga močno razlikujejo 

od drugih in učinkovito izražajo vizijo organizacije (Cass, 2009). 

 

Slika 18: Enostaven simbol 

4.6.5.2 Prepoznavnost in pomnljivost 

Prejšnji kriterij omogoča, da grafični znak zadosti ostalim kriterijem, kot sta 

prepoznavnost in pomnljivost. Bolj prepoznaven je znak (Slika 19), tem manj časa je 

potrebno, da ga identificiramo v množici drugih znakov (Cass, 2009). 

 

Slika 19: Prepoznaven simbol 

4.6.5.3 Brezčasnost 

Učinkovit grafični znak mora biti brezčasen (Slika 20). Pri oblikovanju znaka se 

moramo vprašati, ali bo znak učinkovit deset in več let (Cass, 2009). 

 

Slika 20: Brezčasen simbol 
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4.6.5.4 Vsestranska uporabnost 

Grafični znak mora biti izdelan tako, da se ga lahko uporabi v različnih velikostih, 

natisne v različnih medijih … Da zadostimo temu kriteriju je najbolje, da oblikovanje 

grafičnega znaka začnemo v črno-beli različici (Slika 21), kjer se bolj osredotočimo na 

koncept in obliko kot na barvo (Cass, 2009). 

 

Slika 21: Vsestranski simbol 

4.6.5.5 Referenčnost in primernost 

Postavitev znaka mora biti primerna njegovemu namenu in ciljni publiki. Na primer, 

tipografija, ki deluje nekoliko bolj otroško, je bolj primerna za trgovino z igračami kot za 

odvetniško pisarno (Slika 22). Poleg tega znak ne sme predstavljati česa 

nepričakovanega in neprimernega (Cass, 2009). 

 

Slika 22: Primeren simbol 
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4.7 Črkopis, tipografija in tipografska podoba 

Črkopis sestavlja sistem črk, ločil in raznih drugih znakov. Vsak črkopis ima svojo 

značilno podobo. Vsaka črka je oblikovana sama zase in hkrati v povezavi z ostalimi 

črkami v črkopisu. Oblikovalci se največkrat poslužujejo naslednjih črkopisov (Slika 23): 

Baskerville, Bodoni, Caslon, Garamond, Futura, Helvetica, Times, Univers. Tipografi 

rišejo nove tipografije za podjetja, ki želijo za potrebe celostne grafične podobe imeti 

svoj lasten črkopis (Repovš, 1995). 

 

Slika 23: Najpopularnejši črkopisi 

Tipografija je »oblikovanje besedila iz tiskanih črk na določeni likovni površini.« 

(Repovš, 1995, str. 115) V širšem pomenu gre za oblikovanje verbalnega sporočila na 

likovni površini. Da bi bila sporočilnost komunikacijskega sporočila še večja, tipografski 

oblikovalec besedilu dodaja še ilustracije, fotografije … »Tipografska podoba 

komunikacijskih sporočil organizacije mora biti prav tako ena od opredeljenih stalnic 

celostne grafične podobe organizacije.« (Repovš, 1995, str. 116) Pomembno je, da 

tipografski oblikovalec oblikuje čitljivo in berljivo besedilo. Tipografija mora ustrezati 

svojemu namenu (Jury, 2006). 
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Med tipografi ni standardiziranih nazivov črkovnih značilnosti, zato jih »tipografi 

imenujejo različno in včasih kar opisno.« (Repovš, 1995, str. 118) Posamezne črke 

imajo naslednje značilnosti (Slika 24): »verzalka, mala črka, višina male črke, serifi, 

vratovi in repi, loki, zožitve in odebelitve, okenca, grebeni, ostroge, prehodi itd.« 

(Repovš, 1995, str. 117-118) 

 

Slika 24: Značilnosti črk 

Črke v črkopisu so lahko pokončne ali ležeče. Slednje imenujemo tudi kurzivne 

oziroma italic. Poleg teh dveh značilnosti pa so lahko tudi: »tenke, svetle, navadne, 

polkrepke, krepke in mastne« (Repovš, 1995, str. 118), ozke, normalne, široke ali pa 

kombinacija posameznih naštetih značilnosti. 

Črkovno družino znotraj črkopisa sestavljajo črke, številke, ločila ..., ki so lahko 

različnih debelin, širin, pokončne ali poševne oblike (Repovš, 1995). 
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Besedilo ima lahko različne poravnave (Slika 25): sredinsko, levo, desno, 

obojestransko. Pri obojestranski je besedilo navpično poravnano tako na levem kot na 

desnem robu. Pri sredinski poravnavi pa se besedilo v vsaki vrstici »začne in konča v 

drugačni razdalji od ravnega robu likovne površine.« (Repovš, 1995, str. 119) Zaradi 

tega je takšno besedilo tudi zelo težko berljivo. 

 

Slika 25: Poravnava besedila 

Besedilo pa ima lahko tudi različno širino (Slika 26). 

 

Slika 26: Različna širina besedila 

Odnosi med ozadjem in liki (črkami, znaki …) so glavna vsebina tipografskega 

oblikovanja in tudi samega grafičnega oblikovanja. Praznine med liki postanejo 

nekakšni protiliki. Tipograf mora znati te protilike vkomponirati v sporočilo tako, da ne 

zmotijo čitljivosti, berljivosti in izpovednosti sporočila (Repovš, 1995). 

Besedilo ima lahko različne 
poravnave: sredinsko, levo, desno, 
obojestransko. Pri obojestranski je 
besedilo navpično poravnano tako 
na levem kot na desnem robu. Pri 
sredinski poravnavi pa se besedilo 
v vsaki vrstici »začne in konča v 
drugačni razdalji od ravnega robu 
likovne površine.« (Repovš, 1995, 
str. 119) 

Besedilo ima lahko različne 
poravnave: sredinsko, levo, desno, 
obojestransko. Pri obojestranski je 
besedilo navpično poravnano tako 
na levem kot na desnem robu. Pri 

sredinski poravnavi pa se besedilo 
v vsaki vrstici »začne in konča v 

drugačni razdalji od ravnega robu 
likovne površine.« (Repovš, 1995, 

str. 119) 

Besedilo ima lahko različne 
poravnave: sredinsko, levo, desno, 
obojestransko. Pri obojestranski je 
besedilo navpično poravnano tako 
na levem kot na desnem robu. Pri 
sredinski poravnavi pa se besedilo 
v vsaki vrstici »začne in konča v 

drugačni razdalji od ravnega robu 
likovne površine.« (Repovš, 1995, 

str. 119) 

Besedilo ima lahko različne 
poravnave: sredinsko, levo, desno, 
obojestransko. Pri obojestranski je 
besedilo navpično poravnano tako 
na levem kot na desnem robu. Pri 
sredinski poravnavi pa se besedilo v 
vsaki vrstici »začne in konča v 
drugačni razdalji od ravnega robu 
likovne površine.« (Repovš, 1995, 
str. 119) 

 

Besedilo ima lahko 
različne poravnave: 
sredinsko, levo, desno, 
obojestransko. Pri 
obojestranski je besedilo 
navpično poravnano tako 
na levem kot na desnem 
robu. Pri sredinski 
poravnavi pa se besedilo v  

Besedi lo ima lahko 
razl ične poravnave: 
sredinsko, levo, 
desno, obojestransko. 
Pr i  obojestranski  je 
besedi lo navpično 
poravnano tako na 
levem kot na desnem 
robu. Pr i  sredinski  
poravnavi  pa se 
besedi lo v  

Besedilo ima lahko različne 
poravnave: sredinsko, levo, 
desno, obojestransko. Pri 
obojestranski je besedilo navpično 
poravnano tako na levem kot na 
desnem robu. Pri sredinski 
poravnavi pa se besedilo v 
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Osnovni elementi tipografskega oblikovanja so črke, praznine, pika, črta, ploskev, ki 

so v pomoč pri organizaciji likovnega gradiva. Poleg tega tudi »omejujejo, ločujejo, 

ustvarjajo ravnotežje, umerjajo, ostrijo napetosti, odpirajo, ustavljajo pogled ali ga 

vodijo, poudarjajo ali potiskajo v ozadje. Vse je odvisno od tega, kako, na katerem 

mestu, v kakšnih odnosih jih tipografski oblikovalec vključuje na likovno površino.« 

(Repovš, 1995, str. 122) 

 »Tipografska podoba je celostni vidni vtis, zaznava, ki je zgrajena z različnimi 

tipografskimi sredstvi na likovnem ozadju komunikacijskega sredstva …« (Repovš, 

1995, str. 122) 

Oblikovalci si pri tipografski podobi pomagajo s tipografskimi mrežami. Zgrajene so iz 

navpičnih in vodoravnih črt, pri katerih se v sečiščih vzpostavijo koordinatne točke, ki 

so v oporo oblikovalcem, ko ti vzpostavljajo odnose med tipografskimi orodji. 

 »Na razvoj tipografskih mrež je pomembno vplival švicarsko-francoski arhitekt, slikar 

in pisatelj Le Corbusier (1887-1965), ki je izdelal sistem razmerij v arhitekturi in ga 

imenoval Modulor. Sistem se je razen v arhitekturi začel kmalu uporabljati tudi v 

grafičnem in tipografskem oblikovanju.« (Repovš, 1995, str. 123) Primer tipografske 

mreže prikazuje Slika 27. 

 

Slika 27: Primer tipografske mreže 
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4.7.1 Kaligrafija 

Kaligrafiji so včasih rekli tudi lepopisje. Je ena izmed večjih umetniških oblik v vzhodni 

Aziji, na Kitajskem, v Koreji, na Japonskem in v arabsko govorečih deželah. Pisava je 

skrbno oblikovana (Slika 28), hkrati pa doda sporočilu neko novo dimenzijo (Jury, 

2006). Za kaligrafijo se uporablja kovinska peresa s prirezano konico, včasih pa tudi 

gosja peresa ali pa peresa iz trsja. Papir ne sme biti pretanek ali preveč vpojen, črnilo 

pa je lahko v različnih barvah (Kaligrafija, 2017). 

 

Slika 28: Kaligrafija 

4.8 Priročnik celostne grafične podobe 

»Oblikovanje priročnika celostne grafične podobe je delo, ki je težje kot izdelava 

simbola ali logotipa organizacije. Le malo grafičnih oblikovalcev se zna lotiti tega 

izjemno natančnega in sistemskega opravila. Tudi to je eden od vzrokov, da se večina 

celostnih grafičnih podob konča brez ustreznih priročnikov. Priročnik zahteva odličnost. 

Vsaka likovna forma mora biti v razmerjih znotraj sebe in do vseh ostalih likov na 

likovnem ozadju dorečena, do kraja domišljena.« (Repovš, 1995, str. 136) 

»Priročnik celostne grafične podobe (The corporate identity manual, standard) je 

zakonik, po katerem se ravnajo oblikovalci in izvedbeniki komunikacijskih sredstev 

organizacije. V njem so opredeljena pravila pojavljanja stalnic celostne grafične 

podobe, kot so simbol, logotip, črkopis, barve, tipografska podoba. Opredeljene so 

različice pojavnosti, kot jih zahtevajo različna likovna ozadja, njihova okolja, materiali 
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in druge izvedbene zahteve. Zapisano je, kaj se sme in česa ne. Določene so meje 

kreativne svobode, ki jo imajo grafični in tipografski oblikovalci pri ustvarjanju podobe 

komunikacijskih sredstev organizacije.« (Repovš, 1995, str. 137) 

Repovš (1995) še predlaga, da se priročnik celostne grafične podobe začne oblikovati 

na primer po enoletni uporabi oblikovane celostne grafične podobe. V tem času lahko 

pride do težav, ki nas preko popravkov vodijo k sami osnovi grafične podobe. Po 

nekem času, ko smo odpravili težave, ki so se pojavile, oblikujemo priročnik. 

»Idealen priročnik celostne grafične podobe vsebuje: 

1. Nagovor predsednika, direktorja, prvega vodilnega človeka v organizaciji. 

Nagovor je sporočilo največje avtoritete v organizaciji o spremenjeni podobi 

vidnih komunikacij organizacije in o pomembnosti tega dogodka za organizacijo 

in njene cilje. Sporočilo prvega človeka v organizaciji je prvi korak k spoštovanju 

opravljenega dela, ki da vedeti, da za prihodnjim ravnanjem s celostno grafično 

podobo organizacije stoji vodstvo organizacije. 

2. Zapis opredeljenih osnovnih strateških izhodišč organizacije, kot so: poslanstvo 

organizacije, njena vizija, filozofija, želeni imidž v očeh ciljne javnosti, politika 

blagovnih znamk in pozicijsko geslo. 

3. Komunikacijski sistem organizacije, iz katerega so razvidni hierarhični odnosi v 

organizaciji, razlikovalna področja in stopnja razlik v poziciji in zaznavanju 

sistemov in podsistemov. V komunikacijskem sistemu naj bodo našteta vsa 

bistvena komunikacijska sredstva, ki bodo postala nosilci elementov celostne 

grafične podobe. 

4. Razlago v priročniku uporabljene terminologije, ki onemogoča kakršnokoli 

dvoumnost v razumevanju navodil in drugih informacij. 

5. Kazalo ali v primeru diskete in laserskega diska grafični meni, ki omogoča 

popoln pregled nad vsebino priročnika. 

6. Konstrukcijo likovnih struktur, ki bodo predstavljale osnovne likovne stalnice 

celostne grafične podobe. Opredelitev dovoljenih barv z navedbo kataloških 

številk in kataloškega sistema. 

7. Kombinacije osnovnih in izvedbenih pojavnosti posameznih osnovnih stalnic 

celostne grafične podobe v merskem sistemu. 
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8. Osnovne tipografske mreže, po katerih se bo oblikovala tipografska podoba 

komunikacijskih sredstev organizacije. 

9. Primere aplikacij celostne grafične podobe na poslovnih tiskanih 

komunikacijskih sredstvih organizacije, kot so: vizitka, prva stran dopisnih 

papirjev različnih velikosti in nadaljevalne strani, žig, račun, kuverte različnih 

formatov, mape in ovojnice različnih formatov, PR-sporočila, telefaks itd. 

Komunikacijska sporočila so položena v merski sistem, tako da so definirani 

odnosi likov in likovnih struktur na likovnem ozadju. 

10. Primere aplikacij celostne grafične podobe na komunikacijska sredstva v 

označevalnem in usmerjevalnem sistemu v notranjosti in zunanjih okoljih 

organizacije. Komunikacijska sredstva so prav tako položena v merski sistem. 

V tem primeru morajo grafični oblikovalci upoštevati in predvideti tudi likovno 

podlago, ki mora biti prilagojena arhitekturi in okolju. Simbol organizacije in 

morebitno spremljajoče besedilo ne smeta biti enostavno »prilepljena« na 

katerokoli ozadje; če ozadje ne ustreza marketinški poziciji simbola, morajo 

grafični oblikovalci zgraditi simbolu ustrezno likovno ozadje. 

11. Primere aplikacij celostne grafične podobe na izdelkih in embalažnem sistemu 

izdelkov organizacije. 

12. Primere aplikacije celostne grafične podobe v oglaševanju in pospeševanju 

prodaje. Aplikacija je vnešena v tipičen tipografski sistem, ki ga uzakonja 

celostna grafična podoba organizacije in odreja podobo tiskanih oglasov, 

plakatov, predstavitev, prospektov, katalogov, elementov direktne pošte, 

našitkov, uniform, etiket, zastav itd. 

13. Primere aplikacij celostne grafične podobe na transportnih komunikacijskih 

sredstvih organizacije, kot so osebni avtomobili, kombiji, kamioni, vagoni in 

ostala vozila. 

14. Primere aplikacij celostne grafične podobe na sejmih, razstavah, predstavitvah, 

degustacijah in ostalih dogodkih zunaj objektov in okolja organizacije. 

15. Primere industrijskega oblikovanja predmetov in objektov, ki so del realne 

identitet organizacije in z značilnimi oblikami in podobo prispevajo k enovitemu 

zaznavanju in prepoznavanju organizacije. Na primerih predmetov in objektov 

industrijskega oblikovanja so aplicirane stalnice celostne grafične podobe v 

tipografskem in merskem sistemu. 



 

28 
 

16. Značilne ilustracije, risbe in druge likovne strukture, ki so uporabljene kot 

element celostne grafične podobe in dobijo svoje mesto na odrejenih 

komunikacijskih sredstvih v okviru značilnega tipografskega sistema celostne 

grafične podobe. 

17. Primere tridimenzionalnega pojavljanja elementov celostne grafične podobe 

organizacije v prostoru ali v računalniški grafiki in videografiki.« (Repovš, 1995, 

str. 138-141) 
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5 ANALIZA GRAFIČNIH ZNAKOV AVDIO-VIDEO 

PRODUKCIJE 

V nadaljevanju bom analizirala nekaj grafičnih znakov podjetij, ki se ukvarjajo z avdio-

video produkcijo. 

5.1 Videa (www.videa.si) 

Slovensko podjetje, ki se ukvarja predvsem z video produkcijo. Med svojimi storitvami 

ponujajo naslednje: korporativni video, promocijski video, animirani video, videospote, 

snemanje dogodkov, snemanje porok. Poleg tega si pri njih lahko izposodimo tudi 

profesionalno video opremo. Če želimo, nam video opremijo s špikerjem, skupaj s 

podjetjem Optiweb pa poskrbijo še za marketing (po želji naročnika video pokažejo 

potencialnim kupcem). 

 

Slika 29: Videa 

Njihov grafični znak (Slika 29) je kombiniran, sestavljen je iz ikoničnega znaka in 

logotipa. Ikonični znak je trikotnik, ki predstavlja gumb »play« oziroma »predvajaj«. V 

njem je še nekakšna vijuga, ki bi lahko ponazorila črko V, začetnico logotipa, ali pa 

kljukico, kot da so njihove storitve res odlične. Ikonični znak je bolj oblo oblikovan, 

medtem ko je logotip bolj oglat. Na njihovi spletni strani se pojavi v dveh različicah (pri 

obeh se spreminja samo logotip, ikonični znak ostane enak): če se pojavi na črnem 

ozadju, potem je logotip bele barve, v primeru pojavnosti na belem oz. sivem ozadju, 

pa je logotip črne barve. Če imenu podjetja zamenjamo zadnjo črko iz A v O, dobimo 

njihovo glavno storitev, video. Tako že takoj vemo, s čim se podjetje ukvarja. 

5.2 Hey world productions (www.heyworldproductions.com) 

Njihova primarna dejavnost je avdio produkcija. Hey world productions je profesionalni 

snemalni studio v mestu Nashville (glavno mesto ameriške zvezne države Tennessee). 

Ponujajo snemanje in montiranje glasbe. 
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Slika 30: Hey world productions 

Tako kot prejšnji je tudi ta znak kombiniran – ikonični znak in logotip (Slika 30). Prvi 

prikazuje megafon, iz katerega se nadaljujeta črki H in W (začetnici Hey World) ter 

klicaj. Pod njim pa je logotip studija. Tudi tukaj je ikonični znak bolj oblo oblikovan, 

logotip pa oglato, vendar je slednji za malenkost bolj zaobljen od logotipa podjetja 

Videa. Na spletni strani se znak v beli barvi pojavi zgoraj v »orodni vrstici«, ki je rdeče 

barve, v primeru, da je postavljen na belo ozadje, pa je znak črn. 

5.3 Normstudio (www.normstudio.si) 

Slovensko podjetje, ki se ukvarja z multimedijsko produkcijo. Med različnimi storitvami 

najdemo tudi avdio in video produkcijo. 

 

Slika 31: Normstudio 

Njihov grafični znak (Slika 31) je kombinacija abstraktnega znaka in logotipa. Prvega 

sestavlja krog, v katerem je začetnica imena podjetja. Logotip je sestavljen iz imena 

podjetja, pod njim pa se nahaja še besedna zveza »multimedijska produkcija«. Tako 

že samo ob pogledu na logotip vemo, s čim se podjetje ukvarja in nam teh informacij 

ni treba iskati na spletni strani. Grafični znak se pojavi v beli barvi s prozornim ozadjem, 

ko pa se po spletni strani pomaknemo navzdol, se nam zgoraj pojavi »opravilna 

vrstica« bele barve, na kateri je znak sive barve. 
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5.4 Slabe scene (www.slabescene.com) 

Slovensko podjetje, ki se ukvarja z multimedijskimi storitvami, foto in video produkcijo 

in oblikovanjem (spletno oblikovanje, grafično oblikovanje – predvsem oblikovanje 

logotipov), poleg tega pa nudijo tudi najem opreme. 

 

Slika 32: Slabe scene 

Zanimivo se mi zdi predvsem to, da če se že sami ukvarjajo z oblikovanjem, zakaj na 

spletni strani nimajo lastnega grafičnega znaka. Sliko (Slika 32), ki sem jo uporabila 

tukaj, sem vzela iz njihovega Facebook profila, na katerem imajo več različnih grafičnih 

znakov. 

5.5 Flare Visuals (www.flarevisuals.net) 

Slovensko podjetje, ki se ukvarja z video produkcijo. Snemajo različne dogodke (na 

primer poroke), reklamne oglase, glasbene videospote … 

 

Slika 33: Flare visuals 

Njihov znak (Slika 33) je zelo preprost – sestavlja ga rumen krog, v katerem je ime 

Flare visuals. Beseda flare je zapisana z nekoliko večjimi črkami kot beseda visuals. 

Lahko bi rekli, da gre za kombiniran znak, ki ga sestavlja logotip in abstraktni znak. 
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5.6 Multipraktik (www.multipraktik.si) 

Gre za kolektiv oblikovalcev, producentov, režiserjev, fotografov in drugih umetnikov. 

Raziskujejo nove prakse na področjih kreativne direkcije, grafičnega oblikovanja, video 

produkcije in fotografije. 

 

Slika 34: Multipraktik 

Grafični znak (Slika 34) je abstrakten. Sestavljen je iz dveh pravokotnih trikotnikov, ki 

se prekrivata. Na mestu prekrivanja se pojavi še tretji trikotnik. 

5.7 The Blue Studios (www.thebluestudios.co.uk) 

Medijsko središče, ki ga sestavljajo različni studii (snemalni studio, studio za film in 

fotografijo, studio za avdio produkcijo). Nahaja se v vzhodnem Londonu v Veliki 

Britaniji. 

 

Slika 35: The Blue Studios 

Znak (Slika 35) je sestavljen iz dveh delov. Na desni strani imamo tipografski znak 

oziroma logotip podjetja, na levi strani pa bi lahko govorili o abstraktnem ali o 

ikoničnem znaku. Če levi znak definiramo kot abstrakten, to pomeni, da geometrijske 

oblike ne predstavljajo ničesar konkretnega; če govorimo o ikoničnem znaku, pa lahko 

te geometrijske oblike »beremo« kot ponazoritev medijskega središča, ki ga sestavlja 

več studiev. 

5.8 Metropolis Studios (www.metropolisstudios.co.uk) 

Tako kot prejšnje podjetje, se tudi to nahaja v Londonu. Metropolis studios združuje 

več studiev, v katerih so svoje skladbe posneli glasbeni ustvarjalci, kot so Queen, 

Michael Jackson, U2, Adele in drugi. 
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Slika 36: Metropolis Studios 

Grafični znak (Slika 36) predstavlja monogram v kombinaciji z imenom podjetja. Zelo 

oglata črka M se nahaja na zelenem kvadratu, besedna zveza Metropolis Studios pa 

je desno ob kvadratu. Grafični znak se na spletni strani pojavlja s transparentnim 

ozadjem (sama sem ga pobarvala s črno, da je ime podjetja tukaj sploh vidno). 

5.9 Bright Visuals (www.brightvisuals.com) 

Podjetje za video produkcijo sestavlja pet članov. Snemajo raznorazne videe za 

različne naročnike. Nekateri od teh video porabijo za predstavitev svojega izdelka na 

Kickstarter platformi. 

 

Slika 37: Bright Visuals 

Tako kot mnogo prej analiziranih znakov je tudi ta kombiniran (Slika 37). Na levi strani 

se nahaja rdeč kvadrat z zaobljenimi robovi, v katerem se s pomočjo senc rišejo 

trikotniki. Na kvadratu je šest belih linij, ki predstavljajo zaslonko fotoaparata. Desno 

od kvadrata je izpisano ime podjetja v sivi barvi. Če njihov znak ne bi bil kombiniran, 

bi v primeru, da bi videla samo levi del, lahko pomislila na fotoaparat, fotografijo, 

mogoče tudi na video, ki je zelo povezan s fotografijo. Ob pogledu na logotip pa bi 

potrebovala malo več časa, da bi ugotovila, da gre za podjetje, ki se ukvarja z video 

produkcijo. 

5.10 Soho Sonic Studios (www.sohosonic.com) 

Še en londonski studio, ki se ukvarja z avdio produkcijo. Ne sodelujejo samo z 

glasbeniki, ampak ustvarjajo tudi projekte skupaj s televizijskimi in radijskimi ekipami. 
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Slika 38: Soho Sonic Studios 

Grafični znak (Slika 38) je pretežno tipografski in ima namesto dveh črk O dve rdeči 

točki oziroma dva rdeča kroga. Podnaslov imena (Recording & Mixing Studios) nam 

pove, za kakšno podjetje sploh gre. 

5.11 OSM Films (www.osmfilms.com) 

OSM Films sestavljata dva člana, ki se ukvarjata s fotografijo in video produkcijo. 

 

Slika 39: OSM Films 

Znak (Slika 39) se pojavlja v tej različici ali pa v negativu (bel krog s črnim napisom). 

Zanimiv je predvsem napis, ki spominja na kamero, tako da že takoj vemo, s čim se 

podjetje ukvarja. Sestavljen je iz ležečega števila osem na vrhu in besede »osm«, ki 

po eni strani lahko predstavlja izgovorjavo števila osem ali pa izgovorjavo angleške 

besede »awesome« (veličasten, mogočen, super, mega). 

5.12 Studio Haritude (www.haritude.com) 

Slovensko podjetje, ki ga sestavlja ekipa filmskih ustvarjalcev. Ukvarjajo se tako z 

avdio kot tudi z video produkcijo. Snemajo filme, videospote, predstavitvene videe 

podjetij, reklamne oglase … 



 

35 
 

 

Slika 40: Studio Haritude 

Še eden izmed kombiniranih znakov (Slika 40), ki bi bil po eni strani lahko tudi samo 

tipografski, če bi znak na levi strani obravnavali kot začetnico imena podjetja (črka H). 

Po drugi strani me levi del znaka spominja na nekakšnega zmaja. V tem primeru ga 

lahko definiramo kot ikoničnega, lahko pa gre za čisto abstraktno obliko. 

5.13 Net projekt (www.net-projekt.si) 

Kreativno-produkcijski studio, ki se ukvarja tako z avdio kot z video produkcijo ter tudi 

z drugimi multimedijskimi produkcijskimi storitvami. 

 

Slika 41: Net projekt 

Monogram (Slika 41) je sestavljen iz štirih oranžnih trikotnikov. Če imamo pred seboj 

samo znak, iz njega ne moremo razbrati, s čim se podjetje ukvarja. Če odmislim 

oranžne trikotnike in gledam znak kot celoto, me le-ta spominja na prepogibanje 

papirja, origami. 

5.14 Vizual 7 (www.vizual7.si) 

Podjetje, ki se ukvarja predvsem z video produkcijo. Snemajo predvsem TV oglase in 

oddaje, predstavitvene videe podjetij, dejavnosti ali dogodkov in dokumentarne filme. 

Med svoje dejavnosti štejejo še fotografijo in ilustracijo, ki jo lahko nadgradijo tudi v 

animacijo. 
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Slika 42: Vizual 7 

Njihov grafični znak (Slika 42) je samo tipografski, zato lahko govorimo o logotipu. 

Sestavlja ga ime podjetja – beseda vizual je v beli barvi, število sedem pa v modri. 

Logotip se pojavi na črnem ozadju. Ime vizual me spomni na vizualno, tako da moja 

prva asociacija ta, da se to podjetje ukvarja z nečim vizualnim. Ne vem pa, zakaj imajo 

zraven še število sedem. Razmišljala sem o tem, da mogoče ekipo sestavlja sedem 

članov, vendar tega podatka na njihovi spletni strani nisem zasledila. 

5.15 Agencija Epic (www.agencijaepic.si) 

Spletna oglaševalska agencija, ki se ukvarja s spletnim oglaševanjem, analitiko, 

razvojem spletnih strani, trgovin in aplikacij, vsebinskim marketingom, grafičnim 

oblikovanjem, fotografijo in video produkcijo. 

 

Slika 43: Agencija Epic 

Na zelenem ozadju se pojavi bel linijski abstrakten lik (Slika 43). Ob pogledu na grafični 

znak ne dobim nobene ideje, s čim bi se podjetje ukvarjalo. 

5.16 Simple Story (www.simplestoryvideos.com) 

Kanadska agencija za video produkcijo iz Ottawe. Njihova osnovna naloga je, da 

pomagajo naročniku poenostaviti ideje, jih povezati s čustvi in skozi pripoved 

predstaviti občinstvu v video obliki. Njihovi videi so zapomnljivi in odmevni. 
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Slika 44: Simple Story 

Monogram (Slika 44) je sestavljen iz začetnic imena podjetja. Na spletni strani se znak 

pojavi v rdeči barvi. V imenu podjetja se nahaja beseda preprost, enostaven (»simple«), 

zato je tudi znak takšen. Vendar v primeru, da vidimo samo znak in nimamo drugih 

informacij, ne moremo vedeti, da gre za video produkcijo. 

5.17 D-Mak Productions (www.dmakproductions.com) 

Podjetje video produkcije iz Arizone, ZDA. Specializirani so v produkciji korporativnih 

videov dogodkov, ukvarjajo se tudi z marketingom, nepremičninami in spletno video 

produkcijo.  

 

Slika 45: D-Mak Productions 

Ikonični grafični znak (Slika 45) se na spletni strani nahaja v »opravilni vrstici« ob 

zgornjem robu. Znak je sestavljen iz note in stilizirane fotografske zaslonke. Noto takoj 

povežemo z glasbo, zaslonko pa s fotografijo, če ti dve asociaciji povežemo, pomislimo 

na video. Ko se po spletni strani pomaknemo navzdol, v opravilni vrstici ni več 

ikoničnega znak, ampak je samo še ime podjetja, logotip. 
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5.18 Mcasso Music Production (www.mcasso.com) 

Mcasso je ena izmed vodilnih glasbenih produkcij v Veliki Britaniji. Ukvarjajo se s 

komponiranjem in aranžiranjem glasbe ter zvočnim oblikovanjem. Sodelujejo z 

različnimi oglaševalskimi agencijami, filmskimi podjetji in radijskimi postajami z vsega 

sveta. 

 

Slika 46: Mcasso 

Za svoj znak (Slika 46) so si izbrali logotip v sivi barvi, katerega prva črka M je zapisana 

v odebeljenem tisku in se nahaja v sivem krogu. 

5.19 Angell Sound Studios (www.angellsound.com) 

Eno izmed začetnih in vodilnih londonskih avdio in glasbenih produkcijskih podjetij. 

 

Slika 47: Angell Sound 

Njihov znak je kombiniran (Slika 47). Sestavljen je iz ikoničnega znaka na levi strani in 

logotipa na desni. Je črno-bele barve. Ikonični znak sestavlja črn krog, v katerem je 

bela silhueta doprsnega portreta. Iz glave na vsako stran poganjajo krila, ki me 

spominjajo na angelska krila. Beseda angel se nahaja tudi v imenu podjetja, kjer pa je 

le-tej dodana še ena črka L. Če bi ikonični znak stal sam zase, ne bi vedela s čim se 

ukvarja podjetje, ker pa se v logotipu nahaja beseda »sound«, tega problema ni. 

5.20 4D Audio Productions (www.4daudio.com) 

Ameriško avdio/glasbeno produkcijsko podjetje, ki se nahaja v New Yorku. Med 

njihovimi storitvami najdemo avdio snemanje, tonski inženiring in dejavnosti, povezane 

z glasbeno produkcijo. 
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Slika 48: 4D Audio Productions 

Grafični znak (Slika 48) je kombinacija monograma na levi strani in logotipa na desni 

strani. Je iz črne, bele, sive in temno rdeče barve. Že samo ime nam pove, s čim se 

podjetje ukvarja. 

 

Skozi raziskovanje podjetij, ki se ukvarjajo z avdio-video produkcijo sem ugotovila, da 

veliko slovenskih podjetij (predvsem tistih, ki se ukvarjajo z avdio produkcijo) sploh 

nima lastnega grafičnega znaka in spletne strani, čeprav so v svojem delu kar uspešni. 

Ravno zaradi tega teh podjetij nisem mogla vključiti v analizo, saj grafičnega znaka ne 

morem analizirati, če ga ni oziroma ne obstaja. 

Po analizi sem ugotovila, da ima večina podjetij kombiniran grafični znak. Barve, ki so 

najpogostejše med analiziranimi znaki so: črna, bela, siva in modra. Če je v znaku 

uporabljena rdeča barva, le-ta ne prevladuje. Večina znakov je preprostih, prav tako 

tudi uporabljene tipografije.  
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6 OBLIKOVANJE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE 

V likovno-praktičnem delu bom predstavila oblikovanje celostne grafične podobe. 

6.1 Definicija podjetja 

Zaenkrat še izmišljeno podjetje bi se ukvarjalo z avdio-video produkcijo in bi se 

imenovalo Nunar production. Ime vsebuje priimek Nunar in angleško besedo 

production, ki sem jo izbrala zaradi tega, ker bi podjetje delovalo tudi po svetu in ne 

samo v Sloveniji. Njihovo delo bi zajemalo: pisanje besedil pesmi, aranžiranje glasbe, 

snemanje kratkih filmov in videospotov ter področje tonske tehnike. 

6.2 Oblikovanje grafičnega znaka 

6.2.1 Začetne skice 

Razmišljala sem, s čim se povezuje avdio in video produkcija in skicirala prve ideje 

(Slika 49). Ena izmed idej je bila tudi ta, da bi za vsako posamezno področje, s katerim 

bi se ukvarjalo podjetje, naredila svoj grafični znak in enega skupnega, ki bi predstavljal 

glavno dejavnost podjetja. 

 

Slika 49: Idejne skice 
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Idejo o posameznih znakih sem opustila in se odločila za samo enega, po katerem bo 

podjetje prepoznavno. Ker nisem želela, da bi bil grafični znak narejen »na prvo žogo«, 

sem razmišljala dalje in prišla do naslednje ideje (Slika 50): 

 

Slika 50: Skice 

Izhajala sem iz osnovnih geometrijskih likov. Vsak izmed njih bi predstavljal eno 

področje, s katerim bi se ukvarjalo podjetje. Po krajšem razmisleku sem trikotnik zvrnila 

v desno in nastal je znak (Slika 51), ki predstavlja gumbe za posnemi (»record«), ustavi 

(»stop«) in predvajaj (»play«). Le te v avdio-video produkciji srečujemo vsepovsod. 

 

Slika 51: Skica grafičnega znaka 
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Odločila sem se, da grafični znak ne bo samo deskriptivni oziroma ikonični, ampak 

kombiniran z logotipom. Na različne načine sem ikoničnemu znaku dodala ime podjetja 

(Slika 52). 

 

Slika 52: Skice znaka z logotipom 

6.2.2 Izbrana skica oblikovana na računalniku 

Izbrano skico sem nato oblikovala v računalniškem programu za vektorsko grafiko 

(Slika 53). 

 

Slika 53: Znak oblikovan v računalniškem programu 
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6.2.3 Tipografija 

6.2.3.1 Oblikovanje 

Za logotip sem izbrala pisavo OCR A Extended. Ker pisava ne vsebuje črke Č, sem 

črki C dodala strešico (Slika 54). V logotipu sem priimek Nunar zapisala z velikimi 

tiskanimi črkami, besedo production pa z malimi tiskanimi črkami. 

 

Slika 54: Pisava OCR A Extended z nekaj popravki 

6.2.4 Različice kombiniranega znaka 

Zaradi možnosti uporabe grafičnega znaka na različnih mestih, sem ga oblikovala v 

treh različicah: barvni (Slika 56), črno-beli (Slika 57) in sivi (Slika 58). Ker sem skozi 

analizo grafičnih znakov s področja avdio-video produkcije (zadnje poglavje v likovno-

teoretičnem delu) ugotovila, da so le ti umirjenih barv, sem se odločila, da bo tudi moj 

tak. Nisem želela izbrati modre barve, ki se je pojavila v marsikaterem znaku, zato sem 

se odločila za zeleno, ki prav tako kot modra velja za pomirjajočo barvo. Logotip sem 

pobarvala v sivo barvo (50% črna). 

Uporabila sem barve prikazane na Sliki 55: 

 

Slika 55: Uporabljene barve 
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6.2.4.1 Znak v barvah 

Barvna različica na belem in črnem ozadju (Slika 56). 

 

Slika 56: Znak v barvah 

6.2.4.2 Črno-bel znak 

Črno-bela različica na belem ozadju in negativ (Slika 57). 

 

Slika 57: Črno-bel znak 

6.2.4.3 Znak v sivinah 

Siva različica na belem in črnem ozadju (Slika 58). 

 

Slika 58: Znak v sivinah 
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6.2.4.4 Znak na barvnem ozadju 

Znak se lahko pojavi tudi na barvnem ozadju (Slika 59), ampak le na dveh zelenih 

odtenkih iz nabora uporabljenih barv (Slika 55). 

 

Slika 59: Znak na barvnem ozadju 

6.2.5 Pravilna in napačna uporaba grafičnega znaka 

Znak ima določene razmike med posameznimi deli (Slika 60, levo). Posameznih delov 

ne smemo premikati in s tem spreminjati razmikov (Slika 60, desno). 

 

Slika 60: Levo: določeni razmiki med posameznimi deli znaka. Desno: Spremenjeni razmiki med 

posameznimi deli 
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Grafičnega znaka ni dovoljeno »stisniti/razpotegniti« (Slika 61). 

 

Slika 61: Napačna uporaba grafičnega znaka 

Veča ali manjša se ga sorazmerno po dolžini in širini (pod kotom 45°) (Slika 62). 

 

Slika 62: Pravilno večanje/manjšanje grafičnega znaka 

Ikonični znak se lahko uporablja samostojno (Slika 63), medtem ko uporaba 

tipografskega znaka kot samostojnega elementa ni dovoljena. 

 

Slika 63: Samostojna uporaba ikoničnega znaka 
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6.3 Različni primeri uporabe 

Grafični znak se lahko pojavlja na različnih podlagah oz. predmetih. Najbolj uporabna 

za podjetje je vizitka (Slika 64). 

 

Slika 64: Vizitka 

Pojavlja pa se lahko še na mnogih drugih predmetih: 

 na kuverti (Sliki 65 in 66), 

 na mapi (Slika 67), 

 na CD ovitku (Slika 68), 

 na majici s kratkimi rokavi (Slika 69), 

 na kapi (Slika 70) in 

 na USB ključku (Slika 71).  

 

Slika 65: Kuverta z barvnim tiskom 
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Slika 66: Kuverta v črno-belem tisku 

 

Slika 67: Mapa 



 

49 
 

 

Slika 68: CD ovitek 

 

Slika 69: Majica s kratkimi rokavi 
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Slika 70: Kapa 

 

Slika 71: USB ključek 

 

 

6.4 Priročnik celostne grafične podobe 

V likovno-teoretičnem delu diplomskega dela sem omenila, da Repovš v svoji knjigi 

predlaga, da se priročnik začne oblikovati po enoletni uporabi oblikovane celostne 

grafične podobe, saj v tem času lahko naletimo na težave, ki jih nato odpravimo z 

manjšimi popravki grafičnega znaka. Ravno zaradi tega v okviru diplomskega dela še 

ne bom oblikovala priročnika, ki je drugače eden izmed delov celostne grafične 

podobe. Sem pa na prejšnjih straneh vseeno določila neke osnovne smernice za 

uporabo grafičnega znaka.  
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7 SKLEP 

Pisanje diplomskega dela mi je predstavljalo izziv. Naučila sem se veliko novega o 

grafičnem oblikovanju na splošno in tudi o oblikovanju celostne grafične podobe. Že 

pred tem sem uporabljala različne računalniške programe za vektorsko grafiko, sedaj 

pa sem to znanje še nadgradila. Analiza grafičnih znakov mi je pomagala pri 

oblikovanju lastnega znaka. Dobila sem osnovno idejo, na kaj moram biti pozorna pri 

oblikovanju. Poleg imena podjetja je pomembno tudi kakšen je znak, ki ga predstavlja. 

Pomembno je, da že ob pogledu nanj ugotovimo, s čim se podjetje ukvarja. 

Pred začetkom pisanja diplomskega dela sem si zastavila nekaj raziskovalnih vprašanj, 

na katera sem tekom dela tudi odgovorila. 

Kaj je grafično oblikovanje? Grafično oblikovanje je ustvarjalna dejavnost, ki spada 

med vizualne komunikacije. Nekateri avtorji ga enačijo z umetnostjo, drugi trdijo, da 

gre za dve različni dejavnosti. Več o tem sem pisala na straneh 4-9. 

Katera področja pokriva grafično oblikovanje? Grafično oblikovanje pokriva več 

različnih področij, ki sem jih naštela in predstavila na straneh 9-13.  

Kaj je in kaj sestavlja celostno grafično podobo? Celostne grafične podobe ne sestavlja 

le grafični znak podjetja, ampak še mnogo drugih stvari. Gre za kompleksen pojem, ki 

sem ga razložila na straneh 14-28. 

Kaj je grafični znak? Katere vrste grafičnih znakov poznamo? Grafični znak je eden 

izmed delov prej omenjene celostne grafične podobe. Lahko je tipografski, abstraktni, 

deskriptivni oz. ikonični ali kombiniran. Te različice in kriteriji učinkovitega grafičnega 

znaka so opisani na straneh 16-18. 

Upam, da bom pridobljeno znanje uporabila tudi v prihodnosti. 
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