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IZVLEČEK 

Kvaliteten logotip in celostna grafična podoba lahko pomembno pripomoreta k prepoznavnosti 

organizacije. Celostna grafična podoba je komunikacijski sistem, ki potrošniku na simbolni 

ravni posreduje poslanstvo, filozofijo, cilje in strategije organizacije. Za oblikovanje kvalitetne 

celostne grafične podobe pa je ključnega pomena poznavanje likovnih zakonitosti, s pomočjo 

katerih lahko učinkovito vplivamo na gledalčevo vizualno zaznavo. Po končanem poklicnem 

srednješolskem izobraževanju se marsikateri dijak poda na samostojno podjetniško pot in je s 

tem soočen tudi s potrebo po lastnem grafičnem znaku in celostni grafični podobi. Zato sem v 

magistrskem delu raziskala razumevanje vloge celostne grafične podobe med dijaki srednje 

poklicne šole. V teoretičnem delu sem raziskala likovne značilnosti oblikovanja celostne 

grafične podobe in kakšen je pomen celostne grafične podobe v današnjem svetu. V odnosu do 

tega sem analizirala 15 vplivnih grafičnih znakov. V empiričnem delu sem izvedla kvalitativno 

raziskavo v razredu, s kavzalno-neeksperimentalno metodo, in sicer z namenskim vzorcem, ki 

je vključeval 36 dijakov srednje poklicne šole. Najprej sem s pomočjo anketnega vprašalnika 

ugotavljala, kakšno razumevanje in stališče imajo dijaki do vloge celostne grafične podobe. V 

uvodni uri sem dijakom predstavila likovne značilnosti celostne grafične podobe z analizo 

vplivnih grafičnih znakov, s čimer sem pri dijakih povečala razumevanje vloge celostne 

grafične podobe v današnjem svetu. Dijaki so nato na temo oblikovanja celostne grafične 

podobe izvedli likovno nalogo. Po končani likovni nalogi sem z anketnim vprašalnikom 

ponovno preverila, kakšno razumevanje in stališče imajo do vloge celostne grafične podobe. 

Poznavanje osnovnih likovnih značilnosti oblikovanja celostne grafične podobe ter 

razumevanje njene vloge v današnjem svetu, lahko dijake srednjih poklicih šol opremi z 

uporabnim likovnim znanjem, ki ga lahko pozneje uporabijo na svoji poklicni poti. 

Ključne besede: 

Grafično oblikovanje, celostna grafična podoba, grafični znak, pedagoški proces. 

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

A high-quality logo and corporate identity can significantly contribute to the visibility of the 

organization. A corporate identity is a communication system that communicates to the 

consumer at the symbolic level the mission, philosophy, goals and strategies of the organization. 

To create a high-quality corporate identity, it is crucial to know the artistic principles, through 

which we can effectively influence the viewer's visual perception. Upon completion of 

vocational secondary education, many students go on an independent entrepreneurial path and 

are thus faced with the need for their own logo and a corporate identity. Therefore, in my 

master's thesis, I explore the understanding of the role of a corporate identity among secondary 

school students. In the theoretical part of my master's thesis, I explored the artistic features of 

the design of a corporate identity and what is the significance of the corporate identity in today's 

world. In relation to this, I analysed 15 influential logos. In empirical part of my master's thesis, 

I conducted a qualitative research in the classroom, using a causal-nonexperimental method, 

with a dedicated sample that included 36 secondary school students. With the help of a 

questionnaire, I first determined what kind of understanding and attitude students have towards 

role of a corporate identity. In the introductory hour, I presented to the students the visual 

characteristics of the corporate identity, with the analysis of influential logos, to increase 

students' understanding of the role of the corporate identity in today's world. Students then 

performed a fine art work on the theme of designing a corporate identity. After completing the 

artwork, I again checked what kind of understanding and attitude students have towards role of 

a corporate identity with the same questionnaire. Knowing the basic artistic characteristics of 

creating a corporate identity and understanding its role in today's world, students of secondary 

vocations can equip schools with useful visual knowledge, which they can use later in their 

careers. 
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Graphic design, corporate identity, graphic symbol, teaching process. 
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UVOD 

Ponudniki na trg vstopajo z raznovrstno ponudbo izdelkov in storitev, zato je, za boljše tržne 

rezultate, pomembno, da je ponudba dobro promovirana in predstavljena. Kvaliteten logotip in 

celostna grafična podoba lahko pomembno pripomoreta k ponudnikovi prepoznavnosti. 

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

poslanstvo, filozofijo, cilje in strategije organizacije.  

Za oblikovanje kvalitetne celostne grafične podobe je ključnega pomena poznavanje likovnih 

zakonitosti, s pomočjo katerih lahko učinkovito vplivamo na gledalčevo vizualno zaznavo. 

Vizualna zaznava pa je za človeka najpomembnejši način spoznavanja. Repovš (1995) 

ugotavlja, da sta moč in sporočilnost simbolov tesno povezani s človekovo podzavestjo in 

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

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

sprožajo pozitivne ali negativne asociacije.  

Tovrstno vedenje pa lahko pomembno koristi dijakom srednih poklicnih šol, saj se po 

končanem poklicnem srednješolskem izobraževanju marsikateri dijak poda na samostojno 

podjetniško pot in je s tem soočen tudi s potrebo po lastnem grafičnem znaku in celostni grafični 

podobi. Zato bom v magistrskem delu raziskala razumevanje vloge celostne grafične podobe 

med dijaki srednjih poklicnih šol. 
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1. TEORETIČNI DEL 

1.1. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA 

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

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

trikotnika (Slika 1): 

IMIDŽ 

predstava, impresija  

posameznika o organizaciji 

 

 

 

 

                                            pravilen                                      ustrezen 

 

 

 

   IDENTITETNI SISTEM                        resničen                          ORGANIZACIJA 

          simbolna raven                                                                     njena realna identiteta 

  izdelki, storitve, vedenje itd.                                                                 outputi, objekti,  

         na simbolni ravni                                                                           subjekti, vedenje 

Slika 1, Referenčni trikotnik 

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

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

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

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

organizaciji. 

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

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

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

podobo, z organizacijo slušnih dražljajev, kot so na primer glasovi in glasba, z organizacijo 

vonja in okusa, lahko pomembno vplivamo na imidž organizacije. S pomočjo simbolne 

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

identiteto.  

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

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

posledično najpomembnejši del simbolnega identitetnega sistema organizacije. Celostna 

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

identiteto organizacije. Ustvarjanje celostne grafične podobe od oblikovalca zahteva 

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

oblikovanja. 
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1.1.1. ZAŠČITNI GRAFIČNI ZNAK IN LOGOTIP  

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

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

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

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

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

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

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

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

sprožajo pozitivne ali negativne asociacije. 

 

1.1.1.1. DELITEV GRAFIČNIH ZNAKOV (Repovš, 1995) 

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

ikoničnimi, abstraktnimi in kombiniranimi znaki. 

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

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

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

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

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

3). Monogram (Slika 4) pa je začetnica podjetja, ki je oblikovana kot znak.  

 

 

Slika 2, Logotip eBay 

 
Slika 3, Kaligrafski logotip 

Barbie                 

 
Slika 4, Monogram Explorer 

 

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

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

jasnejša, enoumnejša in težje spremenljiva, kar zmanjšuje možnosti nepredvidljivih 

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

možnosti za spreminjane. 

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

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

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

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

simbol oblikujemo na način, da bo zgolj z oblikovnimi in barvnimi odnosi prenašal 

sporočilnost. Sporočilnost abstraktnega znaka ni nikoli enoumna, ker je odvisna od 

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

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

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

logotipom, v katerega se pogosto vključi tudi tipografsko oblikovano pozicijsko geslo. S 
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tovrstnim znakom lahko oblikovalec najbolj optimalno doseže kriterije učinkovitega grafičnega 

znaka, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 

 

Slika 5, Grafični znak Twitter 

 
Slika 6, Grafični znak Pepsi 

 
Slika 7, Grafični znak Fructal 

 

1.1.1.2. KRITERIJI UČINKOVITEGA GRAFIČNEGA ZNAKA  

Kvaliteto grafičnega znaka lahko po Repovšu (1995) presojamo po šestih kriterijih 

učinkovitega grafičnega znaka. Ti kriteriji so enostavnost in razlikovalnost, prepoznavnost in 

zapomnljivost, brezčasnost, berljivost, aplikabilnost ter referenčnost in primernost. 

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

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

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

K prepoznavnosti in zapomnljivosti pripomore enostavnost in razlikovalnost znaka. Da je 

grafični znak dobro zapomnljiv, vemo, kadar smo ga sposobni reproducirati po zgolj 

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

prepozna med drugimi znaki (Slika 9). 

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

brezčasnosti. Brezčasnost se doseže z upoštevanjem psihofizioloških zakonitosti likovnih 

elementov (Slika 10). 

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

gre (Slika 11). 

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

medijih, velikostih ipd. (Slika 12). 

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

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

znak ne vsebuje nepričakovanih in neprimernih sugestij (Slika 13). 

 

 

 

Slika 8, Grafični znak Nike 

 
Slika 9, Grafični znak 

McDonald's 

 
Slika 10, Grafični znak 

Underground 
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Slika 11, Grafični znak Astra 

Australis 

 
Slika 12, Grafični znak WWF 

 
Slika 13, Grafični znak Toys 

RUs 

 

1.1.2. TIPOGRAFIJA 

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

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

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

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

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

tipografiji za »oblikovanje besedila iz tiskanih črk na določeni likovni površini« (str. 115), 

medtem ko je v širšem pomenu »tipografija značilno oblikovanje pretežno verbalnega sporočila 

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

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

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

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

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

so določene oblike, oz. črke tvorijo pisavo.  

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

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

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

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

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

 

1.1.3. OBLIKOVALSKA NAČELA 

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

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

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

POMEMBNOST 

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

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

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

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

več sorodnih fotografij, če so v eni enoti. 

RAZMERJE 

Pri upoštevanju razmerij je pomembno, da velikost določenega grafičnega elementa 

prilagodimo tako njegovi pomembnosti kot okolici. Tako, na primer, velik naslov na majhnem 
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prostoru deluje utesnjeno in je nečitljiv in obratno, majhen naslov na velikem prostoru deluje 

izgubljeno. 

SMER 

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

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

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

levega proti spodnjemu desnemu kotu. 

SKLADNOST 

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

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

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

- »enotnimi zgornjimi, spodnjimi in stranskimi robovi, 

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

in napisov, 

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

fotografij, 

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

KONTRAST  

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

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

s svetlejšimi deli in belinami. Udarna sporočila običajno uporabljajo velike kontraste. Uporaba 

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

CELOTNI VIDEZ 

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

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

objavljena, do tega, kako bosta videti v rokah bralca. Pri oblikovanju je treba upoštevati, kako 

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

za oblikovanje spletnih strani. 

ZADRŽANOST 

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

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

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

učinka« (Parker, 1997). 

PODROBNOSTI 

Pozornost do podrobnosti pripomore k uspešnemu oblikovanju. 

PREGLED KRTAČNIH ODTISOV 

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

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

preračunljivosti, kjer je preveč simetrije ali kontrasta. 
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1.2. LIKOVNE ZNAČILNOSTI OBLIKOVANJA CELOSTNE 

GRAFIČNE PODOBE 

V uvodu k svoji knjigi Grafično oblikovanje Parker (1997) zapiše: »Če bi bilo oblikovanje 

sestavljeno iz niza togih pravil, bi programska oprema zamenjala oblikovalce in vsi oglasi, 

knjige, brošure, bilteni in plakati bi si bili podobni. Posledica tega bi bila enoličnost, svet pa bi 

prikrajšali za raznovrstnost in vizualno razburljivost, ki jo ponujajo revije, časopisi in celo 

vsakdanja pošta« (str. 3). Avtor v nadaljevanju poudarja pomembnost razumevanja sestavin 

grafičnega oblikovanja, kajti šele ko pravila poznamo in razumemo, jih lahko kršimo in s tem 

dodajamo zanimivost in razburljivost. »Vrhunski oblikovalci kršijo pravila na lep način« 

(Parker, 1997, str. 3). 

Butina (2003) razmišlja, da » je likovno izražanje vrsta jezika, saj izkazuje isto dvojno členitev, 

ki jo jezikoslovci postavljajo kot pogoj za vsak jezik: členiti se mora v primarni ravnini likovnih 

oblik s pomeni in v sekundarni ravnini likovnih prvin, ki jih predstavljajo kategorije likovnega 

mišljenja« (str. 22).  

Gorjup (2007) likovno govorico opredeljuje kot odnose, ki nastanejo kot posledica na 

specifičen način uporabljenih likovnih elementov. Za nazornejšo pojasnitev uporabi 

matematične pojme. Avtor razmišlja: »... likovnih elementov je končno mnogo, variacij med 

njimi pa je neskončno in prav to tvori vso pestrost in zainteresiranost likovnih govoric oziroma 

likovnih postopkov« (str. 159). Avtor ob tem poudarja, da mora vsako likovno delo vsebovati 

notranje razlike, kajti kontrastnost, večja ali manjša, ustvarja vtis živosti. Na drugi strani pa 

ponavljanje in hkratno prevladovanje ene ali več istih količin deluje povezovalno in ustvarja 

vtis enotnosti. Pretirano poenotenje lahko prekine optično gibanje, kar povzroči togost in 

neživost likovnega dela. »Enotnost je torej estetska kategorija in lahko obstaja tako v 

dominacijah kontrastnega kot tudi zelo zbližanega likovnega odnosa« (str. 160). 

V nadaljevanju bom pri predstavitvi likovnih značilnosti oblikovanja celostne grafične podobe 

izhajala iz temeljnih orisnih likovnih prvin, kot jih navaja Butina (2003). Avtor kot temeljne 

kategorije likovnega mišljenja navaja obliko, točko, linijo, svetlo-temno in barvo. »Obliko, kot 

nosilko likovnih pomenov, orisujejo preostale štiri prvine, zato jih imenujemo orisne prvine, 

medtem ko je oblika orisana prvina. S stališča likovne teorije so to predvsem likovna izrazna in 

oblikotvorna sredstva« (str. 21). Likovno izrazno sredstvo učinkovito deluje, kadar likovna 

praksa vse sestavine poveže v delujočo celoto Butina (2003) razmišlja: »Likovno doživetje in 

spoznanje se morata povezati s primernim snovni, nosilcem in postati čutno nazorna, da bi lahko 

postala likovni izraz. In še drugače; kjer ni čutnega občutka, ni zaznave, kjer ni zaznave, ni 

čustvovanja« (str. 21). Avtor, kot fizikalni temelj likovnega jezika postavlja svetlobo. Ob tem 

poudarja, da zaznavamo zgolj svetlobo, ki se odbija od stvari v prostoru, kar pa mi zaznamo 

kot njihovo lastnost. 

 

1.2.1. SVETLO-TEMNO 

Tako v okolju kot likovnih delih se pojavljajo razlike med svetlimi in temnimi predeli. Preko 

svetlostnih in tonskih razlik dobivamo iz okolja predvsem informacije o obliki in površini stvari 

ter globini prostora. Do jasne zaznave prostora pride ob kombinaciji svetlostnih oblik z drugimi 

prostorskimi ključi, kot npr. velikost oblik, prekrivanje oblik, perspektiva. Butina (2003) v 

nadaljevanju ugotavlja: »Ne da bi grešili, lahko sklepamo, da je ena glavnih likovnih nalog 

svetlostnih-tonskih razlik vzbujanje občutka prostora, globine, plastične oblikovanosti stvari in 

njihovih površin. Celo kadar imamo opraviti s povsem abstraktno, nič opisujočo spremembo 

svetlosti, se pojavi občutek prostorske globine, ki temelji na psihološkem dejstvu, da nas svetle 
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barve bolj aktivirajo in se zato zdijo bližje, medtem ko nas temne barve ne aktivirajo in se nam 

zato zdijo bolj oddaljene. Iz istega vzroka občutimo svetle barve kot bolj lahke od temnih, kar 

je druga glavna lastnost svetlostnih razlik« (str. 28).  

Opisano prostorsko vlogo svetlo-temnega lahko zelo dobro opazimo tudi na primeru uporabe 

grafičnega znaka na različni barvni podlagi (Slika 14). 

 

 

Slika 14: Grafični znak Twitter na svetli in temni podlagi 

 

Ob tem pa Parker (1997) opozori na pomembnost uravnoteženosti črnine, beline in sivine 

znotraj grafičnega oblikovanja, predvsem pri oblikovanju strani. Avtor zapiše: »Vsak element 

ima odtenke. Slike in fotografije so črne, besedila siva, praznine odprte ali zaprte, v njih pa 

prevladuje belina« (str. 93). Kritična ocena relativne vrednosti odtenkov vsakega izmed 

elementov ter njihovo razmeščanje ustvarja vizualno pestrost in zanimivost (Slika 15). Preveč 

sivine lahko vodi v puščoben, neprivlačen vtis strani. Avtor ugotavlja, da je praznina eden 

izmed temeljnih elementov oblikovanja, ki pa je pogosto podcenjen in narobe razumljen. S 

pomočjo praznine dosegamo kontrast, hkrati pa je praznina prostor, kjer si bralec lahko spočije 

oči. Parker (1997, str. 93) navaja sedem različnih oblik praznin: 

• Odprt prostor, ki obkroža naslove. 

• Robovi strani. 

• Navpični trakovi praznine med stolpci. 

• Prostor, ki nastane ob straneh neporavnanega besedila. 

• Umiki odstavkov in dodatni razmiki med njimi. 

• Razmik med vrsticami. 

• Prostor v fotografijah in ilustracijah. 

 

Slika 15: Pestro razporejeni elementi na spletni strani Knauf insulation 
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1.2.2. BARVA 

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

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

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

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

pripomore k večji učljivosti pa tudi k prepoznavnosti, razlikovalnosti, berljivosti in ne nazadnje 

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

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

(Repovš, 1995, str. 93). Zaznavanje barve ni fizično, temveč gre za mentalno doživljanje. 

Človeško oko zaznava svetlobo, elektromagnetno valovanje različnih valovnih dolžin 

(približno 380 do 760 milimikronov), ki jo prevede kot barvo. Barva je torej le lastnost svetlobe. 

Opisano ekspresivno funkcijo barve lahko ponazorimo s primerom barvnega grafičnega znaka, 

ki mu odvzamemo njegovo barvnost (Slika 16). Isti grafični znak tako na gledalca učinkuje 

povsem drugače, z odvzemom barvnosti postane monoton in nezanimiv. 

 

      

Slika 16: Odvzem barvnosti grafičnemu znaku Google 

 

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

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

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

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

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

stran poživimo in pritegnemo bralčevo pozornost.  

Z uporabo barve na ploskovit način jo ohranjamo likovno čisto in zvenečo. Butina (2003) 

zatrjuje, da je ploskovita raba barve likovno najbolj upravičena. Ugotovitev še dodatno 

stopnjuje in dodaja, da je tovrstna raba barve pravzaprav nujna, kajti barva in ploskev se po 

svojih zahtevah skladata. Kar pa ne pomeni, da z barvo ni mogoče orisati prostora in telesnosti. 

Prostorski učinek barve je, tako kot njeno ekspresivno funkcijo, najlažje ponazoriti z odvzemom 

barvnosti (Slika 17). 

 

 

Slika 17: Odvzem barvnosti grafičnemu znaku Chrome 
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Učinek prostora lahko z barvo dosegamo na več načinov. Eden izmed načinov je uporaba 

različnih svetlosti barve. V ta namen pa lahko uporabimo tudi absolutno barvno svetlost »tj. 

imanentno svetlost barvnih odtenkov: za svetlobe uporabljamo svetlejše barve, za sence 

temnejše barve, npr. na osvetljenih mestih rumeno, na zasenčenih pa oranžno ali zeleno« (str. 

30). Za doseganje prostorskega učinka lahko izkoriščamo tudi toplo-hladne lastnosti barve, pri 

čemer imajo topli barvni odtenki enake učinke, kot svetli in hladni enake kot temni. Butina 

(2003) navaja: »Tople in svetle barve naše telo aktivirajo, zato so svetli in topli deli prostora ali 

teles za nas psihološko pomembnejši kot temni in hladni, ki naš organizem pasivizirajo. 

Psihološka posledica je, da občutimo svetlo in toplo obarvane predele kot večje in bližje in se 

nam navidezno primikajo, temno in hladno obarvani pa se nam zdijo manjši in se zato 

navidezno odmikajo. Tako se nam barve in svetlosti razkrijejo tudi kot psihične energije« (str. 

30). 

O psihološkem učinku barve Butina (1997) v drugi knjigi navaja: »V začetku je bilo človekovo 

življenje pogojeno z dvema faktorjema, ki ju ni mogel kontrolirati, z dnevom in nočjo, svetlobo 

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

dan pa je spet omogočil akcijo, povečanje metabolizma in izločanje žlez, da si je človek povečal 

energijo in podjetnost … Zato je temno modra barva barva mirovanja in pasivnosti, rumena pa 

je barva upanja in aktivnosti …« (str. 195).  

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

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

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

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

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

ljubezni ali pa razuzdanosti« (str. 96). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

osvoboditev« (str. 97). 

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

in revščine« (str. 97). 

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

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

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

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

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

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

v resničnost« (str. 98). 

»Siva je barva pepela in megle, barva položnosti, otožnosti in dolgočasja« (str. 98). 
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Barva uporabljena v grafičnem oblikovanju zelo pogosto temelji tudi na simboliki, ki jo nosi v 

sebi. Kot primer lahko pogledamo grafični znak olimpijskih iger (Slika 18). Olimpijska listina 

v poglavju 8 navaja, da simbol olimpijskih iger ponazarja delovanje olimpijskega gibanja ter 

predstavlja zvezo petih kontinentov in srečanje športnikov iz celega sveta. 

 

 

 

Slika 18: Grafični znak olimpijskih iger 

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

uporabljati premišljeno in načrtovano. 

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

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

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

medsebojnim mešanjem osnovnih barv. Na podlagi barvnega kroga upoštevamo zakonitosti 

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

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

barve (Parker, 1997). 

Butina (2003) izpostavlja: »Ker se osnovne barve razlikujejo med seboj po svoji barvnosti, 

tvorijo medsebojna nasprotja – barvne kontraste« (str. 36.). V nadaljevanju avtor navede sedem 

barvnih kontrastov, ki jih povzema po Ittenu (1972), in sicer:  

1. kontrast barve v odnosu do barve (oz. kontrast barvnega tona), 

2. svetlo-temni barvni kontrast, 

3. toplo-hladni kontrast, 

4. komplementarni kontrast, 

5. simultani (in sukcesivni) kontrast, 

6. kontrast barvne kvalitete 

7. kontrast barvne kvantitete.  

Kontrast barve v odnosu do barve (Slika 19) je najosnovnejši barvni kontrast. Gre za uporabo 

čistih barv v njihovem največjem sijaju. Ta kontrast je najmočnejši pri uporabi osnovnih barv 

in nekoliko šibkejši pri uporabi sekundarnih. Ta kontrast je primeren, kadar težimo h kolorizmu 

in primarnosti likovnega izraza (Butina, 2003). 

Svetlo-temni barvni kontrast je najmočnejši med črno in belo barvo (Slika 20). Butina (2003) 

navaja: »Poleg svetljenja in temnjenja, ki ga omogočata črna in bela s svojimi mešanicami, pa 

lahko likovni ustvarjalci izkoriščajo tudi svetlostne razlike, ki so barvam imanentne, tj. razlike 

v t. i. absolutni svetlosti (rumena je najsvetlejša, vijolična najtemnejša barva). Ta pot je 

koloristično ustreznejša in učinkovitejša« (str. 38). 

Nasprotja med rumenimi, oranžnimi in rdečimi ter modrimi, zelenimi in vijoličnimi barvami, 

tvorijo toplo-hladni barvni kontrast (slika 21). Nasprotja, ki nastajajo med toplimi in 
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hladnimi barvami Butina (2003) opisuje tudi z naslednjimi dvojicami: »hladno – toplo, senčno 

– sončno, prosojno – neprosojno, pomirjujoče – aktivirajoče, zračno – zemeljsko, daleč – blizu, 

lahko – težko, vlažno – suho«, skozi katere se kaže širina izraznih možnosti in velik likovni 

potencial toplo-hladnega kontrasta (str. 40). 

Komplementarni barvni kontrast tvorijo naslednji pari: rumena in vijolična, rumenooranžna 

in modrovijolična, oranžna in modra, rdečeoranžna in modrozelena, rdeča in zelena ter 

rdečevijolična in rumenozelena. Vsak komplementarni par v vsebi vsebuje rumeno, rdečo in 

modro, vse tri primarne barve. Če je kontrast uporabljen v premišljenem razmerju, deluje trdno 

in statično (Slika 22).  

»Simultani kontrast je pojav, pri katerem naše oko vsaki dani barvi simultano priredi njeno 

komplementarno barvno dopolnilo. Simultana barva nastane v očesu in je v resnici ni. Simultani 

kontrast je najbolj neposreden izraz naravne težnje k izravnavi, se pravi izraz zakona barvne 

harmonije, ki je utemeljen v optični izravnavi komplementarnosti v nekromatičnem« (Butina, 

2003, str. 40). Tako lahko ista barva ob vzpostavitvi druge barve navidezno spremeni svoj 

odtenek (Slika 23). Parker (1997) opisuje pojav, ki nastane pri opazovanju razmerja med barvo 

in ospredjem. Avtor navaja: »Barvno ozadje lahko spremni učinek in barvo v ospredju« (str. 

173). 

Kadar uporabljamo barve različnih stopenj čistosti oz. nasičenosti, nastane kontrast barvne 

kvalitete. Gre za kontrast med motnimi zasivljenimi in čistimi sijočimi barvnimi odtenki (Slika 

24). Butina (2003) govori o relativnosti učinka kontrasta barvne kvalitete, saj je odvisen od 

»kromatskega konteksta, v katerem se barvni odtenek nahaja: določen barvni odtenek je poleg 

bolj zasivljenega lahko sijoč, poleg čistejšega pa učinkuje motno in nevtralno« (str. 42). 

Kontrast barvne kvantitete Butina (2003) opisuje kot »nasprotje med »mnogo« in »malo« in 

med »veliko« in« majhno«« (str. 42). Pri kontrastu barvne kvantitete gre za odnos med 

velikostmi površin, ki jih zasedajo določeni barvni odtenki (Slika 25).  

Ob vseh opisanih lastnostih barve tem pa se je pri grafičnem oblikovanju pomembno zavedati 

tudi razlike med natisnjenimi barvami in barvami prikazanimi na zaslonu računalnika. Za prikaz 

barv na zaslonu se uporablja barvni model RGB, medtem ko tiskalniki uporabljajo barvni model 

CMYK. Cimerman in Maver navajata: »Problem, ki se pojavi, je, da ni univerzalno sprejetega 

standarda, ki bi določal, kaj točno so rdeča, modra in zelena barva. Odsotnost univerzalno 

sprejetega standarda pomeni, da je RGB barvni prostor odvisen od naprave, ki proizvede barvo 

in se zato lahko od naprave do naprave razlikuje« (Cimerman, Maver, 2015). 
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Slika 19: Kontrast barve v odnosu do barve pri 

grafičnem znaku Ebay 

 
Slika 20: Svetlo temni barvni kontrast pri grafičnem 

znaku Wifi 

 
Slika 21: Toplo-hladni barvni kontrast pri grafičnem 

znaku Microsoft 

 
Slika 22: Grafični znak Mozila Firefox 

 

 
Slika 23: Grafični znak Snaga na različnih barvnih 

podlagah 

 
Slika 24: Grafični znak Visa 

 
Slika 25: Spletna stran Gorenje 
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1.2.3. TOČKA IN LINIJA 

V likovnem oblikovanju točke ne moremo obravnavati v skladu z matematično definicijo, ki 

pravi, da je točka brez dimenzije neskončno majhna, saj je v tem primeru ne bi mogli zaznati. 

Butina (2003) točko v likovnem smislu definira kot ploskovito ali prostorsko obliko, ki je dovolj 

velika, da jo lahko vidimo. Likovna naloga točke je, da pritegne in zadrži gledalčev pogled 

(Slika 26 in 27). »To pa lahko stori vsaka oblika, katere gibanje je usmerjeno v njeno 

notranjost« (str. 44). Moč privlačnosti točke se spreminja glede na vpliv drugih likovnih 

elementov. Močneje bo delovala točka, ki ima večji svetlobni kontrast z ozadjem, prav tako bo 

močneje delovala večja točka. Na moč delovanja točke pa vpliva tudi prostorski položaj v 

vidnem ali slikovnem polju, kajti močneje od točke, ki stoji nekje na strani, bo delovala točka, 

ki stoji v sredini polja (Butina, 2003). »Točke so močna orodja pri oblikovanju, ker vnašajo v 

oris stabilnost, različnost in povzročajo napetosti, ko ustavljajo naš pogled v gibanju skozi 

(s)likovno polje« (Butina, 2003, str. 44 po Reister, 1959, str. 33). Z uporabo večjega števila 

točk z enakovredno vrednostjo moči pa gledalčevo pozornost razpršimo, saj pogled uhaja od 

točke do točke (Slika 28). 

Kadar se več točk pojavlja v zaporedju, se naše oči gibljejo od ene do druge, kar povzroči, da 

jih zaznamo kot linijo (Slika 29). Linija nastaja kot sled, ki je posledica gibanja. Gibanje je 

glavna lastnost linije, saj linija s svojim potekom vodi pogled skozi vidno ali likovno polje 

(Butina 2003). Poznamo različne vrste linij. Linija, ki nastane kot posledica gibanja risala, je 

aktivna linija (Slika 30). Pasivna linija (Slika 31) nastane na stikih različnih oblik, svetlosti, 

barv, robovih med telesom in prostorom, ki jih v naši zaznavi ravno tako prepoznavamo kot 

linijo. Medialna linija (Slika 32) nastane, kadar z aktivno linijo zaokrožimo neko področje, ter 

s tem orišemo obliko na površini. (Butina 2003 po Klee 1964). Različne oblike linije lahko 

uporabljamo v raznovrstnih kombinacijah (Slika 33). Različna gibanja linije lahko v sebi nosijo 

različno naravo (Slika 34). Butina (2003) posplošuje: »da deluje vodoravna linija spokojno, da 

so navpične linije aktivne, da poševne linije vnašajo dinamiko, nemir in nestabilnost, medtem 

ko prekrižane navpične in vodoravne linije vzbujajo občutek velike trdnosti« (str. 50). Zaradi 

navedenih lastnosti lahko s pomočjo linije izražamo tudi čustva in občutke.  

 

 

Slika 26: Uporaba točke v grafičnem znaku Target 

      

Slika 27:  Grafični znak, kot točkovni element na 

poslovni vizitki.

 
Slika 28: Razpršena raba točke v grafičnem znaku olimpijskih iger 
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Slika 29: Zaporedna raba točke v grafičnem znaku 

Javni holding Ljubljana 

 

  
Slika 30: Uporaba pasivne linije v grafičnem znaku 

Pepsi 

 
Slika 31: Uporaba aktivne linije v grafičnem znaku 

Coca-Cola 

 

 
Slika 32: Uporaba medialne linije v grafičnem 

znaku SnapChat 

 

 
Slika 33: Kombinacija aktivne in pasivne linije v 

grafičnem znaku Hp 

 

Slika 34: Kombinacija aktivne, pasivne in medialne 

linije v grafičnem znaku Lego 

 
Slika 35: Ustvarjanje dinamike s kombinacijo horizontalnega in vertikalnega poteka vsebine na spletni strani 

Knauf Insulation 
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1.3. GRAFIČNO OBLIKOVANJE IN VLOGA CELOSTNE GRAFIČNE 

PODOBE V DANAŠNJEM SVETU 

Butina (2003) razmišlja: »Vsaka družbeno nastala oblika nekaj izraža, sporoča, o nečem 

informira. Ker so likovne oblike družbeno pogojene, velja to tudi zanje. Poleg tega, da so 

materialni proizvodi, v svojih oblikah nosijo neko sporočilo in izraz« (str. 21). Sporočilnost še 

posebno stopi v ospredje pri grafičnem oblikovanju, pri čemer Černe Oven (2005) izpostavlja 

zanimiv paradoks: »medtem ko je tisk (in drugi kanali, ki jih uporabljajo vidna sporočila) vedno 

v službi razširjanja informacij, pa se debate o oblikovanju samem redko razširijo dalj od 

strokovnih krogov« (str. 267). Avtorica razmišlja, da ljudje opazijo predvsem oblikovanje, ki 

je del šovbiznisa, luksuzne oblikovalske izdelke in oglaševanje, medtem ko vizualne 

komunikacije, razen v oglaševanju, ostajajo nevidne in spregledane, kljub temu da smo v stiku 

z vidnimi sporočili praktično vsak dan, vsepovsod. Grafično oblikovanje za širšo javnost ostaja 

kar nekako samo po sebi umevno. Kar podkrepi s citatom Poynora: »V večini primerov grafično 

oblikovanje ni samostojna stvar – je formalna lastnost, retorična dimenzija, komunikativno 

tkivo nečesa drugega. Lahko da je bistvena komponenta in da objekt brez nje ne more prav 

obstajati, vendar bo prispevek grafičnega oblikovanja še vedno sam po sebi umeven, 

zanemarjen in spregledan od kritikov in komentatorjev, katerih strokovnosti so na drugih 

področjih« (Poynor, 2002, str. 126 po Černe Oven, 2005, str. 268). Posplošeno na celotno 

oblikovanje, vendar v svojem bistvu podobno misleč, zapiše tudi Mau (2005), ki pravi, da se 

»pomena oblikovanja zavemo šele takrat, ko nas ta pusti na cedilu« (str. 1).  

Oblikovanje jasne definicije grafičnega oblikovanja je precej zapleteno, predvsem zaradi 

različnih dejavnosti, ki se znotraj njega prepletajo. Grafično oblikovanje se je postoma razvijalo 

iz vizualne umetnosti in tiskarstva, s prepletanjem ilustracije in oblikovanjem črkovnih vrst 

(Černe Oven, 2005). Avtorica kot pogostejšo navaja definicijo, ki grafično oblikovanje 

predstavi kot moderno stroko, ki oblikuje slike v koherentna sporočila, namenjena določeni 

ciljni skupini. Definicija večjega obsega pod grafično oblikovanje prišteva pravzaprav vse, kar 

zavzema človeško komunikacijo preko vidnih znakov in ni omejena na tehnologijo in 

kronološko pozicijo v razvoju naše kulture (Černe Oven 2005). Vsekakor grafično oblikovanje 

v sebi zajema različne vidike. Hefland (2001) ga opredeljuje kot popularno in praktično 

umetnost, kot uporabno in antično umetnost. »Preprosto rečeno, je umetnost vizualiziranja idej« 

(str. 137). Avtorica razlaga grafično oblikovanje kot vseprisotno in zato najpogostejšo od vseh 

umetnosti. Grafično oblikovanje v sebi povezuje znanja z različnih področij, kot so umetnost, 

arhitektura, filozofija in etika, literatura in jezik, znanost in politika, ter vsakdanje življenje. 

Predan (2005) trdi, da vsak oblikovalski izdelek na bolj ali manj kvaliteten in smiseln način 

komunicira z družbo, katere del je. Butina (1997) razmišlja nekoliko širše in ugotavlja: »Glede 

na to, da je vsak likovni produkt tudi specifična oblika komuniciranja, lahko likovno produkcijo 

štejemo tudi kot posebno obliko izražanja, kot poseben likovni jezik« (str. 17). Izpostavlja, da 

se zaradi družbene pogojenosti jezika, likovnikov odnos do narave in do družbe izraža v 

njegovem likovnem jeziku. 

Černe Oven (2005) ugotavlja, da »značilnosti kulturnega okolja zaradi specifičnega 

razumevanja sveta lahko direktno vplivajo na razvoj določenih praks v oblikovalskem procesu« 

(str. 271). Svoje razmišljanje začne z opisom razvoja pisav in kako je ta direktno vplival na 

oblikovanje v določenem družbenem okolju. »Oblikovalec se namreč ukvarja s pomenom 

besed, njihovimi kombinacijami, njihovo umestitvijo na strani tiskovine in kot tak mora 

upoštevati konvencije in dogovore, ki mu jih diktira kultura, v kateri deluje, oziroma lastnosti 

jezika, v katerem oblikuje« (str. 271). Pomen in vloga grafičnega oblikovanja se je tako 
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oblikovala in spreminjala pod vplivom družbenih in tehnoloških sprememb. Poklic grafičnega 

oblikovalca se razvije v poznih 50. letih dvajsetega stoletja. Pred tem je bil proces tiska manj 

kompleksen in je o oblikovanju odločal glavni tiskar v dogovoru s stranko. Na hiter razvoj 

grafičnega oblikovanja v drugi polovici 20. stoletja je vplivala vedno izrazitejša kultura 

potrošnje, kajti rastoča ekonomija je potrebovala pomoč oglaševalcev pri prodaji blaga.  

»Po drugi strani pa so oblikovalci kmalu začutili, da je v določenih primerih ravno to 

potrošništvo pahnilo oblikovanje v servisno dejavnost prodajalcev pasje hrane in pralnih 

praškov« (Černe Oven, 2005, str. 274). Leta 1964 je britanski oblikovalec Ken Garland napisal 

pomemben manifest z naslovom First thing First, v katerem se je zavzemal za večjo vlogo 

oblikovanja pri projektih, ki so družbeno koristni, in nasprotoval projektom, ki servisirajo 

naraščajoče potrošništvo. Idejo so podprli mnogi oblikovalci, ki so bili tudi pedagogi. Černe 

Ovnova citira Normana Potterja, anarhista in predavatelja na elitni šoli Royal College of Art v 

Londonu, ki je dejal, da bi moralo biti oblikovanje »vizualna podoba socialne filozofije« 

(Potter, 1940, str. 77 v Černe Oven, 2005, str. 275). Potter se je zavedal, da je oblikovanje 

neizogibno politična aktivnost. Razmišljanje nadaljuje tudi Černe Ovnova (2005): »Projekti, ki 

jih delamo, imajo političen kontekst. Že sama odločitev, za koga delamo, nam veliko pove o 

naši politični drži. Kljub temu da oblikovalec večinoma ni avtor vsebine in da mu je vsebina 

posredovana, je njegova naloga, da vsebino učinkovito posreduje naprej – in ob tem se mora 

vprašati, komu je vsebina namenjena, zakaj in s kakšnim namenom« (str. 275).  

V zadnji tretjini dvajsetega stoletja pride do največjih sprememb med oblikovalcem in 

tiskarjem. Te spremembe so posledica tehnološkega razvoja. Zaradi računalnika postane 

oblikovalec bolj samostojen in neodvisen v oblikovalskem procesu. V modernizmu se začne 

razvijati miselnost, da je naloga oblikovanja izboljšati vse, kar se da proizvesti. »Oblikovalec 

je modernistični ´problem solver´ in s tem v procesu zavzema zelo specifično pozicijo. 

Oblikovalec nima samo odgovornosti, da družbi posreduje vidna sporočila, ki so visokih 

standardov in tehnične kvalitete, ampak naj bi probleme reševal na logičen in spreten način. S 

svojim poklicem je tako pristal v presečni množici med umetnikom in obrtnikom, ker pri 

projektih ne gre samo za estetiziranje določene vsebine, ampak za aktivno sodelovanje v 

procesu sporočanja« (Černe Oven, 2005, str. 277). Postmodernizem pa skupaj z razvojem 

družbe in drugačnimi potrebami trga privede do, lahko bi rekli, krize identitete poklica 

grafičnega oblikovalca. Avtorica ugotavlja, da oblikovanje postane podrejeno posameznim 

socialnim skupinam in ni več v pristojnosti ljudi, ki se z njim profesionalno ukvarjajo. Kot 

primer navaja povezavo punka in oblikovanja v sedemdesetih. V nadaljevanju avtorica citira 

izjavo Ricka Poynorja, ki pravi, da »grafično oblikovanje kot profesionalna aktivnost – zdaj, 

ko so nove tehnologije omogočile produkcijo in izraznost veliko več ljudem – zre v negotovo 

prihodnost. Njegova vloga v postmoderni družbi bo najbrž še vedno ostala centralna. 

Postmoderni grafični oblikovalci so globoko vključeni v potrošniško kulturo, ki vedno bolj 

uporablja oblikovanje kot signal identitete in orodje zapeljevanja« (Poynor, 2003, str. 17 v 

Černe Oven, 2005, str. 279).  

Černe Oven (2005) poda razmišljanje tudi v obratni smeri, torej, v kolikšni meri vplivajo 

oblikovalci na družbo, v kateri delujejo? Na oblikovanje z dveh zornih kotov. Govori o 

oblikovanju kot obliki družbene produkcije in o oblikovanju kot aktu individualne kreativnosti. 

»Če ga dojemamo kot družbeno aktivnost, potem se podreja podobnim zakonom kot druge 

družbene aktivnosti v zgodovinskem kontekstu, ekonomskim silam, ideološkim pogledom in 

tako dalje« (str. 280).  

Podobno si tudi Berčonova (2005) zastavlja pomembna vprašanja: »Se oblikovalci zavedajo 

odgovornosti, ki jo imajo do družbe? Kje je meja med izpolnjevanjem naročnikovih potreb in 
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služenjem potrebam skupnosti? Ali je oblikovanje več kot storitev za naročnike? In na kateri 

točki oblikovalec zavzame pokončno držo, postane drugačen?« (str. 283). Avtorica povzema 

ugotovitve kodeksa poslovnih in etičnih pričakovanj za oglaševalce, ki ga je izdalo ameriško 

združenje grafičnih oblikovalcev AIGA: 

- »Oblikovalci naj bi prepoznali potrebo, da vključijo v proces javnost in uporabnika, da 

razvijejo učinkovite komunikacije in zagovarjajo njihove potrebe pred naročnikoma. 

- Glavna oblikovalčeva skrb mora biti oblikovanje komunikacij, ki pomagajo javnosti in 

uporabnikom, da so njihove potrebe dostojanstvene in spoštovane. Vsaka oblikovana 

komunikacija, ki namerno prevara ali zmede, mora biti prikazana kot negativna 

refleksija poklica na splošno. 

- Oblikovalci naj ne bi namerno uporabili informacije, ki je pridobljena od javnosti ali 

uporabnikov za neetične načine, za ustvarjanje komunikacij, ki manipulirajo ali škodijo. 

- Oblikovalci naj presodijo in premislijo o potrebah vseh potencialnih javnosti in 

uporabnikov, posebno tistih z omejenimi možnostmi, kot so starejši in ljudje s 

posebnimi potrebami. 

- Oblikovalci morajo spoznati, da njihovo delo prispeva k ugodju splošne javnosti, 

posebej z upoštevanjem zdravja in varnosti, in ne smejo zavestno delovati 

kontradiktorno. 

- Oblikovalci vzdržujejo kredibilnost in spoštovanje do svojega poklica s tem, da so pri 

svojem delu iskreni, nepristranski in pospešujejo svoboden pretok pomembnih 

informacij skladno z javnim interesom« (str. 284.) 

Oblikovalci, ki v Sloveniji delujejo na področju oglaševanja, pa se držijo slovenskega 

oglaševalnega kodeksa, ki ga je izdala Slovenska oglaševalska zbornica. Glede na cilje kodeksa, 

naj bi bilo oglaševanje pripravljeno v duhu odgovornosti tako do oglaševalcev, potrošnikov, 

kot tudi družbe kot celote. V osmem členu je zapisano (po Berčon, 2005): 

- »Oglasna sporočila ne smejo brez upravičenega razloga izkoriščati poziva k strahu. 

- Oglasna sporočila ne smejo omalovaževati zgodovinskih spomenikov in manifestacij. 

- Oglasna sporočila ne smejo uporabljati motivov kajenja, nasilja nad ljudmi, živalmi in 

rastlinami, pijančevanja, kraje, hazarda, uživanja mamil, nesocialnega vedenja, zdravju 

škodljivih in nehigieničnih navad na način, da te pojave spodbujajo oziroma neposredno 

ali posredno odobravajo« (str. 283). 

Berman (v Curtis 2003) zagovarja, da so oblikovalci in oglaševalci, gledano z etičnega vidika, 

na razpotju: »Ali bodo nadaljevali in zapravljali čas za izmišljene vizualne laži za svoje 

naročnike ali pa se bodo odločili in svoj talent in vpliv uporabili za iskren nagovor ljudem, 

širitev pomembnih informacij in pomagali zdraviti planet« (str. 32). Berman meni, da dobro 

oblikovanje ponuja strateški odgovor na poslovni problem. 

Lupton (2004) ima nekoliko drugačen pogled, sama poziva oblikovalce, naj izhajajo iz kulture, 

ne pa s pozicije nad njo ali zunaj nje. Sama je mnenja, da ni mogoče kar preprosto »narisati črto 

med zunanjostjo in notranjostjo v kulturi, ali pa med javno in zasebno izkušnjo masovnih 

medijev ali med borno in odlično obliko ekspresije. Črta naj bo vedno narisana čez vse to, skozi 

to, poveže naj obe strani in ju tudi loči, zavrne nasprotje (konkurenca), kot jo tudi definira« (str. 

157). Sasson (2008) meni, da oblikovalci posredujejo med ljudmi in okoljem, predmeti in 

storitvami, komunikacijami in idejami, z namenom, da bi oblikovali čutno, družbeno/kulturno 

in tehnološko resolucijo, znotraj etičnih okvirjev, ki stremijo k preprečevanju škode v 

največjem smislu. »Oblikovalci delujejo v sedanjosti in služijo prihodnosti« (str. 64). DiSalvo 

(2009) izpostavlja, da vedenje, da je javnost zgrajena, ter da lahko oblikovalski procesi in 

produkti pripomorejo k njeni izgraditvi, zagotavlja dragoceno temo pri konceptualiziranju, 

opisovanju in kritiki vrste sodobnih oblikovalskih projektov. 
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Baker in Balmer (1997) poudarjata, da celostna grafična podoba izraža, ˝kar organizacija je˝, 

bolj kot to, na kakšen način uporablja vizualne komunikacije. Phillips, McQuarrie in Griffin 

(2014) izpostavljajo, da celostna grafična podoba sodeluje pri ustvarjanju odnosa med 

potrošnikom in organizacijo, ter potrošniku omogoča dojemanje identitete blagovne znamke. 

Potrošniki komunicirajo z blagovno znamko preko številnih vizualnih dražljajev, kot so 

logotipi, barve, oblike, pisave, znaki, slogi in drugi elementi blagovne znamke. Celostna 

grafična podoba je kompleksna celota različnih elementov. Tako kompleksno celoto potrošniki 

dojemajo predvsem skozi dva koncepta, po principu poznavanja in usklajenosti.  

Poznavanje blagovne znamke temelji na osebnem pomenu blagovne znamke, ki je shranjeno v 

potrošnikovi zavesti. Poznavanje blagovne znamke se v zavesti shrani v obliki shem, ki 

oblikujejo relativno stabilen mentalni okvir za organiziranje znanja v kompleksnih strukturah. 

Sheme vsebujejo tako vizualne kot verbalne informacije: čustva, spoznanja in izkušnje. Sheme 

se razvijajo s ponavljajočo se izpostavljenostjo in izkušnjami v domeni, zato se zdi verjetno, da 

ima redna izpostavljenost oglaševanju, ki ponavlja določene teme in elemente, osrednjo vlogo 

pri oblikovanju shem blagovnih znamk. Raziskave, ki uporabljajo teorijo sheme za trženje, so 

odkrile močan učinek poznanega. Enostavnost obdelave poznanih informacij, ki so že shranjene 

v shemi, povzroča občutek navdušenja. V psihološkem pogledu je shema vzorec aktivacije 

povezav med asociiranimi koncepti. Ko del znanih vzorcev predstavi posamezniku za obdelavo, 

moč medsebojne povezanosti povzroči ponovno vzpostavitev preostalega vzorca (Phillips, 

McQuarrie in Griffin, 2014).  

Drugi dejavnik, ki vpliva na zaznavanje koncepta celostne grafične podobe, je skladnost 

elementov. Skladnost ima skladnost v trženju več pomenov, kot na primer "ujemanje" (npr. Co-

branding), "tipičnost" (npr. razširitev blagovne znamke) in "podobnost" (npr. zaznamki). Niz 

tržnih raziskav kaže, da potrošniki bolje ocenijo usklajene izdelke (Phillips, McQuarrie in 

Griffin, 2014).  

Dabner (2011) ob tem poudarja, da je »bistvo dobro oblikovane grafične podobe v 

prilagodljivosti, vendar ne na račun vizualne enotnosti gradnikov celostne podobe skozi čas in 

v različnih kontekstih« (str. 54).  

 

1.3.1. ANALIZA GRAFIČNIH ZNAKOV 

Znamke, kot so Nike, Coca-cola in McDonald's, so vseprisotne, njihovi grafični znaki so 

zasidrani v našem kolektivnem spominu in se zdijo prisotni, odkar lahko pomnimo, ob njih smo 

odraščali in postali so del naše kulture. V današnjem hitro spreminjajočem se svetu, nam 

tovrstne ikone nudijo prijeten občutek gotovosti (Van der Vlugt, 2012).  

V nadaljevanju bom podrobno analizirala petnajst vplivnih grafičnih znakov. Pri vsakem 

grafičnem znaku bom najprej predstavila njegov razvoj in spreminjanje skozi čas, ki mu bo 

sledila analiza ključnih likovnih elementov znaka ter analiza grafičnega znaka glede na kriterije 

učinkovitega grafičnega znaka po Repovšu (1995). Z analizo želim povečati razumevanje, zakaj 

so logotipi videti, tako kot so videti. Za analizo sem izbrala pestro mešanico dobro poznanih 

mednarodnih podjetij in znamk. Grafični znaki so predstavljeni po abecednem vrstnem redu in 

ne po odličnosti, čeprav bi se gotovo številni izmed izbranih znašli tudi na seznamu petnajstih 

najboljših svetovnih grafičnih znakov. 
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1.3.1.1. APPLE 

Applov prvi grafični znak je bila zapletena slika pod jablano sedečega Newtona, obdana z 

verzom angleškega pesnika Williama Wordswortha: »Newton … a mind forever voyaging 

trough strange seas of thought … alone« ter dodanim napisom Apple Computer Co. Zaradi 

otežene reprodukcije je bil prvotni grafični znak kmalu zamenjan z mavričnim jabolkom 

oblikovalca Roba Janoffa. Nov grafični znak so predstavili sočasno z Apple II, leta 1977. 

Logotip je bil oblikovan ročno s pomočjo uporabe svinčnika in papirnih trakov. Barve v 

grafičnem znaku simbolizirajo zmožnost reproduciranja barve računalniškega ekrana, hkrati pa 

so z barvno pestrostjo želeli pritegniti mladino. Ugriz je bil dodan zato, da ljudje ne bi simbola 

pomotoma zamenjevali za češnjo. Janoff zavrača povezavo ugriza z računalniškim terminom 

´byte`, kot tudi s svetopisemsko ikonografijo. Ugriz je objemal prvo črko imena znamke apple, 

ki je bilo izdelano v, za takratni čas, zelo sodobni pisavi Motter Tektura. Leta 1984 so ob 

predstavitvi Apple Macintosh prvotno obliko jabolka dodelali z matematično pravilnimi 

krivuljami in opustili napis, saj se je izkazalo, da je znak že sam po sebi dovolj ikoničen 

predstavnik podjetja. Po letu 1998 so, ob uvajanju raznobarvnih iMac-ov, začeli uporabljati 

enobarvne različice grafičnega znaka, ki se je stilno ujemal z inovativnim karakterjem njihovih 

produktov (Van der Vlugt, 2012). (Slika 36). 

 

 

1976, Ronald Wayne 1977, Rob Janoff 

  

 

1984, Landor 

Associates 

1998, Apple 1998-2007, Apple 

Slika 36: Razvoj grafičnega znaka Apple skozi čas 

Pri Applovem grafičnem znaku gre za povsem preprost ikoničen znak, ki se nanaša na ime 

blagovne znamke. Zaradi svoje enostavnosti je znak izjemno učinkovit in zapomnljiv. 

Zgodnejša pisana različica jabolka je temeljila na preprostem kontrastu barve v odnosu do 

barve, ki je znaku dajal zelo živ videz. Ob tem pa v kombinaciji živo pisanega simbola s črnim 



 

21 

 

logotipom pride tudi do kontrasta barvne kvalitete. V tej različici znaka je zelo očitna uporaba 

pasivne linije, ki se pojavlja, zaradi nizanja barvnih pasov, ob stiku barve z drugo barvo ter 

aktivne linije v zapisu imena blagovne znamke. Prav tako je s pomočjo pasivne linije dosežen 

3D-učinek in kovinski sijaj v sodobnejših različicah grafičnega znaka. Zanimivo dinamiko 

simbolu doda ugriz, ki ob boljši prepoznavnosti pomena simbola hkrati služi kot točkovni 

element za privlak gledalčeve pozornosti. 

1.3.1.2. BMW 

Bayerische Motoren Werke GmbH (Bavarski motorni obrat) je bil ustanovljen leta 1917, po 

reorganizaciji Bayerische Flugzeug Werke GmbH. Prvotno podjetje je nastalo leta 1916 na 

podlagi združitve proizvajalcev Gustav Flugmaschinenfabrik in Rapp-Motorwerke. Grafični 

znak, ki prikazuje modro bele kvadrante obdane s črno krožno obrobo in začetnicami imena 

podjetja, izhaja iz grafičnega znaka Rapp Motorwerke, le da sta namesto simbola konja izbrana 

modro bela kvadranta, ki izhajata iz bavarske državne zastave. Po 1. svetovni vojni so pri BMW 

prenehali z izdelavo letalskih motorjev in s podpisom Versajske pogodbe pristali na 

preusmeritev v motocikle in avtomobile. Grafični znak podjetja je v svojem bistvu 100 let ostal 

nespremenjen. Čeprav so se tipografija, zunanja obroba in barva kvadrantov večkrat spremenili, 

je grafični znak potreboval zgolj minimalne adaptacije, da je ostajal sodoben. Leta 2000 so 

izdelali najnovejšo 3D-različico znaka, ki deluje, kot da bi bil vzet neposredno z avtomobilske 

havbe (Van der Vlugt, 2012) (Slika 37). 

 

 
  

Bavarska državna zastava Rapp logo 1917, Franz Josef Popp 

   

1933 1951 1970 
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Slika 37: Razvoj grafičnega znaka BMW skozi čas  
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Grafični znak BMW je kombinacija logotipa z abstraktnim simbolom. Oblikovno temelji 

predvsem na kombinaciji točke, linije in svetlo-temnega kontrasta. Celoten grafičen znak je 

zasnovan točkovno, gre za zaprto krožno obliko, ki je navznoter deljena s pomočjo vertikalne 

in horizontalne linije. Belo-modra šahovnica in napis BMW sta poudarjena s pomočjo črnega 

obroča, ki ustvarja močan svetlo-temni kontrast. 

1.3.1.3. COCA-COLA 

Grafični znak, ki velja za enega izmed najslavnejših grafičnih znakov na svetu, je oblikoval 

knjigovodja dr. Johna Pembertona, Frank Mason Robinson. Porodila se mu je zamisel, da bi 

dva zavita c-ja v oglaševanju delovala učinkovito, domislil se je imena in tipografskega 

grafičnega znaka v pisavi Spencerian script. Točen datum ni znan, grafični znak pa je bi kot 

blagovna znamka registriran leta 1887. Pisava Spencerian script, ki je bila razvita v sredini 19. 

stoletja, je bila v tistem obdobju vodilna oblika formalne ročne pisave (Van der Vlugt, 2012) 

(Slika 38). 

Coca-cola uporablja kaligrafski logotip, pri čemer je pisava oblikovana s pomočjo aktivne 

linije. V kombinaciji s svetlim ozadjem grafični znak tvori svetlo temni kontrast. Sprva je bil 

grafični znak črne barve, nato so ga obarvali v rdečo. Rdeča barva v naši zaznavi nosi številne 

simbolne in asociativne konotacije. Rdeča barva je poleg bele in modre tudi ameriška 

nacionalna barva. Ob tem Repovš (1995) rdeči barvi pripisuje: »Rdeča je barva ognja in krvi. 

Svetlo rdeča je dnevna, moška, spodbudna, dejavna. Temno rdeča je nočna, ženska, 

skrivnostna, barva osrednjega ognja človeka in zemlje« (str. 96). Omenjene asociacije, ki jih 

pripisujemo rdeči barvi, se zelo dobro ujemajo z občutki, ki jih želi blagovna znamka o svojem 

produktu vzbujati pri potencialnem kupcu. 

 
1886 ca 1887, Frank Mason Robinson 

 
1893 ca 1900 

 
ca 1940 

Slika 38: Razvoj grafičnega znaka Coca-Cola skozi čas 

1.3.1.4. FEDEX 

Leta 1971 je Frederick W. Smith kupil večinski delež delnic Arkansas Aviation Sales, s 

sedežem v Little Rocku v Arkansasu. Ko se je izkazalo, da je bilo težko hitro dostavljati letalske 

pošiljke, je preoblikoval distribucijski sistem in inkorporiral podjetje. Uradno je začel delovati 
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pod imenom Federal Express aprila 1973, z uporabo štirinajstih letal mednarodnega letališča 

Memphis. "Federal" (slovensko zvezna) je namigovala opravljanje storitev po vsej državi. 

Smith je upal na sklenitev pogodbe z Zvezno centralno banko, in je, kljub temu da pogodba ni 

bila podpisana, verjel, da je ime dobro za privabljanje pozornosti s strani javnosti. Prvi logotip, 

ki je bil sestavljen iz napisa "Federal Express" v beli in rdeči barvi postavljenega diagonalno v 

vijoličnem in belem pravokotniku. Leta 1994 je prišlo do strateških sprememb, saj je podjetje 

postalo vodilno podjetje v svoji panogi. Družba je tedaj uradno sprejela poljudno razširjeno 

kratico FedEx za svoje uradno poimenovanje. Na osnovi mešanice pisav Univers in Futura je 

bil novi logotip povsem preprost, ki je v prostoru med "E" in "x" premišljeno vključeval kazalno 

puščico v desno. Za učinkovitejšo komunikacijo je bil ob novi strategiji uveden tudi nov izraz 

Corporation, leta 1998 je podjetje FedEx pridobilo logistično podjetje Cliber System Inc. 

Združitev je hkrati pomenila tudi začetek dveletnega načrtnega spreminjana podobe podjetja, 

ki je strankam omogočila razumevanje FedEx-ovih storitev in globalnega obsega. Na ravni 

podjetja je bil FedEx preimenovan v FedEx Corporation, z logotipom v vijolično sivi barvi. 

Poslovne enote so bile razdeljene na posamezna podjetja, ki delujejo neodvisno in hkrati tvorijo 

skupno celoto. Logotipi posameznih podjetij so bili različno obarvani, s čimer so želeli 

poudariti specializacijo podjetja, kot na primer FedEx Ground (vijolično zelen), FedEx Freingt 

(vijolično rdeč), FedEx Custom Critical (vijolično modra) in FedEx Trade Networks (vijolično 

rumena). Leta 2006 so uvedli bolj izčiščen neserifni videz črk pisave Univers (Van der Vlugt, 

2012) (Slika 39).  

FedEx uporablja preprost tipografski logotip, ki temelji predvsem na komplementarnem 

kontrastu med temno modro in oranžno. V sodobni različici logotipa, ki za različne storitve 

uporablja različne barve, postaja pomembnejši kot komplementarni kontrast barve v odnosu do 

barve ter svetlostna razlika med sopostavljenima barvama.  

 
1973, Richard Runyan 1994, Lindon Leader, Landor Associates 
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2006, Landor Associates 

Slika 39: Razvoj grafičnega znaka FedEx skozi čas        
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1.3.1.5. GOOGLE 

Podjetje Google, ki je najbolj znano po svojem priljubljenem iskalniku, sta leta 1998 ustanovila 

študenta Univerze Stanford Larry Page in Sergey Brin. Ime podjetja izhaja iz besede "googol", 

ki je matematični izraz za število, ki je predstavljeno s številko 1, ki ji sledi 100 ničel. Ime 

odraža na videz neskončno količino informacij na spletu. Googlov predhodnik iz leta 1996, 

znan pod imenom Backrub, je uporabljal logotip, na katerem je bila Larryjeva roka. Pred 

ustanovitvijo podjetja je bilo ustvarjenih več primitivnih logotipov, med drugim tudi na sliki 40 

prikazan iz leta 1997. Prvi uradni logotip je s programom za vektorsko grafiko GIMP oblikoval 

soustanovitelj Sergey Brin. Logotipu je bil, po navdihu Yahoo!, nekaj mesecev pozneje dodan 

klicaj. Leta 1999 so uvedli novejši, zrelejši logotip, ki je bil zasnovan na pisavi Catull Gustula 

Jaegerja. Klicaj so odstranili. Logotip je ostal nespremenjen do konca leta 2009. Leta 2010 so 

uvedli prenovljen logotip, ki je ohranjal enako barvo in pisavo, svetloba in senca pa sta 

uporabljeni precej bolj prefinjeno. Od leta 1998 so pri Googlu začeli uporabljati tako imenovane 

Google Doodle logotipe, pri katerih gre za dekorativne različice logotipa Google, tematsko 

obarvane glede na praznike, obletnice ter življenja znanih umetnikov in znanstvenikov (Van 

der Vlugt, 2012). Leta 2013 so logotip nekoliko izčistili s stanjšano pisavo in odstranitvijo 

sence. Leta 2015 pa je v veljavo stopil trenutni logotip v neserifni pisavi. (Slika 40). 
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Slika 40: Razvoj grafičnega znaka Google skozi čas 
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1.3.1.6. LEGO 

Ime Lego prihaja iz danskega izraza "leg godt", ki ga prevajamo kot "igraj se dobro". Sedanji 

logotip je mogoče slediti nazaj vse do leta 1953. Že takratna različica logotipa je uvedla 

tipografski logotip z belim napisom v risanem slogu, in črno linijo, ki povezuje dve piki, ki 

simbolizira svobodnega duha in povezanost. Kocke, gradniki, ki so bili šele dobro izumljeni, 

so otrokom dajali svobodo, da lahko zgradijo, karkoli si želijo. Ta zgodnji logotip je zasnovan 

v kombinaciji z različnimi izrazi, kot so "murstern" (danščina) ali "Bausteine" (nemščina), ki 

oba prevajamo kot gradniki. Uporabljen je bil tudi izraz "system" (slovensko sistem), ki je 

postal dokončna izbira leta 1959. Leta 1964 je bil logotip spremenjen v obliko kvadrata. 

Kvadrat je dajal več prostora imenu znamke, ob tem pa je na ta način okvirjen logotip v 

oglaševanju in na embalažah deloval enotnejše. Leta 1973 je Lego iz svojega logotipa odstranil 

besedo "System", saj je bila blagovna znamka že dovolj uveljavljena. Prenovljen logo je 

pametno vključil rumeno barvo, s katero je bilo ime znamke bolj edinstveno in hkrati bolj 

izstopajoče od rdečega ozadja. Logotip, ki ga poznamo danes, s tanjšimi kvadratastimi črkami 

in temnejšimi obrobami za boljšo berljivost, je bil oblikovan leta 1998 (Van der Vlugt, 2012). 
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Slika 41: Razvoj grafičnega znaka Lego skozi čas 
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Grafični znak Lego se je iz povsem tipografskega logotipa, preko različnih variacij razvil v 

tipografski logotip na rdečem kvadratu, ki ga poznamo danes. Sodobna različica logotipa gradi 

na močnem svetlo-temnem kontrastu med belim napisom na rdeči podlagi. Svetlostna razlika 

je še dodatno potencirana s črno medialno linijo, ki zaokroža napis in ustvarja jasno mejo, s 

čimer logotip izstopi iz ozadja. Ob črni medialni liniji pa je dodana še druga, rumena linija, ki 

ob svetlo-temnem kontrastu tvori tudi kontrast barvne kvantitete. 

1.3.1.7. McDONALD'S 

Leta 1955 je Ray Kroc kupil pravice majhne hamburgerske verige, ki sta jo vodila pionirja hitre 

prehrane Richard (Dick) in Maurice (Mac) McDonald, s čimer je postavil temelje največji 

svetovni verigi restavracij s hitro prehrano. Brata sta svojo prvo restavracijo poimenovala 

McDonald`s Fameous Barbecue, leta 1948 pa sta ime spremenila v McDonald's Famous 

Hamburgers. Oba prva logotipa sta bila tipografska, ki sta se osredotoča na izdelek. Ko sta Dick 

in Mac začela s "Service Speedee System", sta oblikovala nov logotip, portret kuharja, ki je v 

roki držal znak z napisom "Speedee". "Speedee" je bil figura s kuharsko kapo poveznjeno na 

glavi v obliki hamburgerja. Figura je hodila hitro in v rokah držala znak z napisom, kot npr.: 

"I'm Speedee" (slovensko »Jaz sem Speedee«), "Custom built hamburgers" (slovensko 

»Hamburgerji narejeni po meri) ali "15¢". Za podpisovanje pa so uporabljali ločen, samo 

tipografski logotip, ki je bil oblikovan v podobnem slogu. Leta 1995 se je kot nacionalni 

franšizni zastopnik podjetju pridružil prodajalec milkshaka Ray Kroc, ki je McDonald`s kmalu 

spremenil v ogromno podjetje, kot ga poznamo danes. Franšizne restavracije so bile zgrajene 

po standardni zasnovi, na podlagi Dickove ideje o dveh zlatih lokih. Restavracije so imele 

tipično poševno streho, ki je med sabo povezovala dva zlata loka. Ko je Ray Kroc leta 1961 

postal polni lastnik podjetja, so bili loki in streha navdih za novi logotip, izdelan leta 1962. Ideja 

je bila kupcem zagotoviti varno zatočišče, kjer bi lahko uživali v njihovem odmoru. Leta 1968 

je bil logotip spremenjen v ikonično dvojno obokan "M", ki je hkrati predstavljal tudi ime 

McDonald`s. V osemdesetih letih se je logo začel pojavljati v zaokroženem rdečem 

pravokotniku. Do takrat je logotip podjetja postal eden izmed najbolj znanih simbolov po vsem 

svetu. Leta 2003 je bilo ime McDonald`s izpuščeno iz logotipa. Od leta 2009 se je v Evropi 

ozadje logotipa spremenilo iz rdeče v temno zeleno. Potezo je Hoger Beek, podpredsednik 

McDonald`s Nemčija, komentiral: "S tem novim pristopom si prizadevamo pokazati zavedanje 

naše odgovornosti za pogovor o naših naravnih virih. Tudi v prihodnje si bomo to prizadevali 

ohranjati, kar bo prednostna naloga" (Van der Vlugt, 2012, str. 186). 

Grafični znak McDonald's se je postopoma razvijal iz kaligrafskega logotipa, preko 

kombiniranega grafičnega znaka, monograma v kombinaciji z logotipom, do samo monograma. 

M je oblikovan s pomočjo zaobljene aktivne linije, ki zaradi svoje živo rumene barve, glede na 

barvo ozadja ustvarja svetlo-temni oz., v zadnji varianti za evropski trg, toplo-hladni kontrast. 

Grafični znak je zaradi svoje enostavnosti in razlikovalnosti tako zelo hitro zapomnljiv, da je 

blagovna znamka v grafičnem znaku lahko opustila uporabo imena znamke. Uporaba zelenega 

ozadja v različici grafičnega znaka za evropski trg je strateška poteza na podlagi asociacij, ki 

jih pripisujemo zeleni barvi. »Zelena je barva rastlinskega kraljestva. Srednja vrednost in 

posrednica med vročim in mrzlim, zgornjim in spodnjim. Pomirja, osvežuje in je človeška.« 

(Repovš, 1995, str. 96).  



 

27 

 

  
 

1940 1948 1953 

 

 
 

1953 1962, Jim Schindler 1968 

 
 

  
 

1985 2003 2009 (Evropa) 

Slika 42: Razvoj grafičnega znaka McDonald´s skozi čas 

1.3.1.8. MERCEDES-BENZ 

Gottlieb Daimler in Carl Benz sta leta 1886 neodvisno drug od drugega izumila vsak svoj 

avtomobil. Izum je pomenil revolucionarno spremembo v cestnem transportu. Benz je leta 1883 

odprl podjetje Benz & Cie, medtem ko je bilo podjetje Daimler Motoren Gesellschaft 

ustanovljeno leta 1890. Oba sta v logotipih uporabila svoji imeni. Daimler je izbral povsem 

tipografski logotip, medtem ko je Benz leta 1903 uporabil ime v kombinaciji s simbolom 

zobnika, ki pa ga je leta 1909 zamenjal z lovorovim vencem. Leta 1889 je Daimlerjeve 

avtomobile začel oglaševati in prodajati avstrijski poslovodja Emil Jellinek. Po letu 1899 je 

Daimler začel sodelovati na dirkah, kjer je tekmoval pod psevdonimom Mercédés, po imenu 

svoje desetletne hčerke. Leta 1900 se je Jellinek dogovoril z DMG za prodajo avtomobilov in 

motorjev, pri čemer je kot blagovno znamko uporabil Mercedes. Blagovna znamka Mercedes s 

preprostim ovalnim tipografskim logotipom v črno-beli barvi je bila zakonito registrirana leta 

1902. Leta 1909 sta vodstvo DMG prevzela Paul in Adolf Daimler, sinova Gottlieba. Brata sta 

se spomnila, da je njun oče na razglednici Kölna in Deutza, ki jo je poslal svoji ženi, nad svojo 

hišo označil trikrako zvezdo in ob tem zapisal, da bo ta zvezda nekega dne sijala nad njegovo 

tovarno. Odbor je predlog takoj sprejel. Registrirani sta bili tako trikraka kot štirikraka zvezda, 

vendar se je uporabljala zgolj trikraka. Trikotna zvezda je simbolizirala Daimlerjevo vizijo 

univerzalne motorizacije "na kopnem, na vodi in v zraku". Z leti so bili izdelani razni manjši 

detajli. Leta 1916 je bila zvezda skupaj s štirimi manjšimi zvezdami in napisom Mercedes 

prikazana v krogu. Obdobje inflacije po prvi svetovni vojni je leta 1924 spodbudilo nekdanja 

tekmeca k oblikovanju sindikata, z namenom standardizacije v oblikovanju in proizvodnji. Leta 

1926 sta se podjetji združili pod imenom Daimler-Benz AG. Uveden je bil nov logotip, ki je 

združeval glavne značilnosti obeh logotipov – zvezda je bila obdana z imenoma Mercedes in 

Benz, ki ju je povezoval lovorov venec. Spremembe logotipa so bile v naslednjih desetletjih 
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minimalne; ikonična trikotna oblika je postala sinonim za kakovost in varnost. Enostavnejša 

obkrožena zvezda, kot je razvidno iz znane kovinske različice na vrhu radiatorskih žarnic iz 

leta 1921, se uporabljala kot logotip Mercedes-Benz vse od leta 1933. Z leti so se za napis 

blagovne znamke uporabljale različne pisave, zvezda pa je ostajala nespremenjena. Leta 1989 

so ob simbolu zvezde, izdelanem v črno-beli 3D-različici, predstavili tudi pisavo, imenovano 

Corporate A, ki je povečala prepoznavnost blagovne znamke. Leta 2007 se je zvezda iz 3D 

povrnila v "navadno". Tri leta pozneje, na predvečer 125. obletnice družbe, pa so začeli 

uporabljati fotografsko 3D-zvezdo (Van der Vlugt, 2012). (Slika 43). 
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Slika 43: Razvoj grafičnega znaka Mercedes-Benz  skozi čas 
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Mercedes-Benz uporablja abstraktni simbol, ki se lahko pojavlja sam ali v kombinaciji s 

tipografskih logotipom. V načinu oblikovanja simbola se združujeta točka in linija. Linije 

tvorijo trikrako zvezdo, ki deli krog na tri enakovredne dele. Kombinacija kontinuiranega in 

diskontinuiranega prehoda iz svetlega v temno daje simbolu kovinski tridimenzionalni videz.  

1.3.1.9. MICROSOFT 

Bill Gates je v pismu Paulu Allenu, 29. julija 1975, prvi uporabil ime "Micro-Soft", s katerim 

je poimenoval njuno partnerstvo. A takrat še ni bilo govora o logotipu. Prvi logotip predstavljajo 

futuristično oblikovane črke, s čimer so želeli ponazoriti Microsoftove inovativne ideje in 

napredne računalniške tehnologije. Vsaka črka je sestavljena iz niza linij, ki se postopno 

stopnjujejo od svetlobe proti krepkemu, kar jim dodaja mehak dotik. Leta 1970 je Microsoft 

sprejel drugi logotip z ostrimi robovi, ki so ga uporabljali za potrošniške izdelke. Leta 1982 je 

bil uveden "Blibbet" logotip z osrednjim "O", ki se je s svojim stopnjevanjem iz temnega v 

svetlo nanašal na različico iz leta 1976. Ta oblika logotipa je bila med zaposlenimi tako zelo 

priljubljena, da so leta 1987, ko je družba predstavila nov logotip, oblikovali kampanjo za 

ohranitev starega. Kampanjo, ki so jo poimenovali »Save the Blibbet«, je vodil Dave Norris. V 

počastitev logotipa so na kampusu stregli Blibbet Burger. Leta 1987 je Microsoft predstavil 

"Pacman", ki temelji na Helvetica Black Italic. Kot je poročala revija Computer Reseller News 

Magazine, ima novi Microsoft logo poševnico med "o" in "s", s čimer poudarja mehkejši del 

imena, ter hkrati referira na gibanje in hitrost. Po 25 letih je Microsoft predstavil nov logotip, 

ki ga je notranja oblikovalska ekipa zasnovala v skladu z lastnim vizualnim jezikom družbe, 

imenovanim Metro. Ta usklajen, čisti pristop, s poudarkom na tipografiji, so uvedli v celotnem 

portfelju izdelkov. Segae pisava se uporablja tako za logotip kot tudi za vse izdelke. Simbol 

barvnih kvadratov predstavlja pestrost in raznolikost produktov družbe (Van der Vlugt, 2012). 

(Slika 44). 
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Slika 44: Razvoj grafičnega znaka Microsoft skozi čas 
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Grafični znak Microsoft se je iz prvotne zgolj tipografske različice preoblikoval v kombinacijo 

abstraktnega simbola v kombinaciji s tipografskim logotipom. Simbol je sestavljen iz kvadrata, 

ki ga vertikalna in horizontalna linija navznoter členita na štiri enako velike kvadratke različnih 

barv. Barvni kvadratki tvorijo toplo-hladni barvni kontrast. Medsebojno učinkovanje barv je 

zmanjšano s praznino, ki se v naši zaznavi zariše kot bela linija. Logotip, ki je zapisan v sivi 

barvi, je svetlostno približan barvnemu simbolu, s čimer celoten grafični znak deluje povezano 

in umirjeno.  

1.3.1.10. NIKE 

Podjetje za športna oblačila in opremo sta leta 1964 ustanovila Bill Bowerman in Philip Knight, 

sprva pod imenom Blue Ribbon sports. Blagovna znamka Nike je bila uvedena leta 1971, ko je 

BRS začel svojo linijo športne obutve, za distribucijo japonskih čevljev Onitsuka Tiger. Ime 

Nike je vzeto po grški boginji zmage, ki izraža ambicijo in močno voljo. Znameniti logotip 

"Swoosh" je delo Carolyn Davidson, takrat študentke grafičnega oblikovanja na Portland State 

University. Idejo črpa iz oblike krila grške boginje in s svojo obliko hkrati asociira gibanje in 

hitrost. Po zavrnitvi različnih drugih modelov in pod pritiskom, da bi izpolnili proizvodne roke, 

je Philip Knight izbral swoosh, rekoč: "Nisem navdušen nad njim, ampak mi bo prirastel k 

srcu." Davidsonova je za projekt zaračunala samo 35 dolarjev. Vendar je po nekaj letih dela za 

Nike, ko je leta 1983 zapustila podjetje, prejela diamantni Swoosh prstan in neznano število 

Nikejevih delnic. Leta 1978, ko je družba postala Nike, Inc., je bil spremenjen tudi logotip. 

Swoosh je bil postavljen pod drugim kotom, da je lahko lepo zaobjel napis v tiskanih črkah. 

"Swoosh" je sčasoma postal sinonim za podjetje. Simbol in geslo "just do it" zajemata bistvo 

blagovne znamke. Po 25 letih uporabe je ikona "Swoosh" postala tako prepoznavna, da je od 

leta 1995 ime blagovne znamke odstranjeno iz logotipa (Van der Vlugt, 2012). (Slika 45). 

Grafični znak je bil sprva kombinacija abstraktnega simbola z logotipom. Ime znamke so 

pozneje v grafičnem znaku opustili in je ostal zgolj abstraktni simbol. Simbol, ki je oblikovan 

s pomočjo aktivne linije temelji predvsem na svetlo-temnem kontrastu s podlago, na kateri se 

pojavlja. 
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Slika 45: Razvoj grafičnega znaka Nike skozi čas  
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1.3.1.11. PEPSI 

Ustanovitelj Caleb Bradham je sprva pijačo predstavil kot "Brad's drink", leta 1898 pa je ime 

spremenil v pepsi Cola. Domneva se, da je ime povzeto po dveh sestavinah, uporabljenih v 

receptu: pepsin (prebavni encim) in kola oreščki. Obstaja tudi druga teorija, da je Bradham od 

bankrotiranega konkurenta ime kupil za 100 dolarjev. Prvi logotip je oblikoval Bradhamov 

sosed, umetnik. Večja sprememba dizajna logotipa se je začela leta 1940, ko je generalni 

direktor Walter Mack predstavil zamisel o novem dizajnu steklenic, pri čemer bi krona nosila 

logotip Pepsi. Leta 1941 so bile v znak podpore vojnim prizadevanjem barve spremenjene v 

nacionalne barve: rdeča, bela in modra. Zelo priljubljen pokrovček steklenice, z rdečimi in 

modrimi valovi, je postal kar logotip sam. V naslednjih desetletjih se je podjetje držalo tega 

osnovnega koncepta. Ime blagovne znamke je bilo leta 1960 poenostavljeno na zgolj Pepsi. V 

istem obdobju se je pisava spremenila iz dekorativnega Scripta v krepko sodobnejšo Sans 

serifno pisavo. Do spremembe pisave je prišlo predvsem zato, da bi se bolje ločila od glavnega 

konkurenta Coca-Cole. Pokrovček steklenice je bil leta 1967 poenostavljen in nato uokvirjen 

leta 1973. Okvir je logotip z leve barve zapiral z rdečo barvo in s svetlo modro z desne strani. 

Logotip so leta 1987 posodobili z nekoliko večjim rdečim in modrim valom. Po drugi svetovni 

vojni je ta različica logotipa ostala v veljavi najdlje časa. V ponovni želji po večji 

razlikovalnosti od Coca-Cole in z namenom približati se mlajši generaciji so leta 1991 

spremenili logotip. Simbol so ločili od logotipa, s čimer je postal manj pomemben. Modra linija 

je izginila. Podaljšana rdeča linija in simbol sta poudarjala napis Pepsi. Leta 1996 je Pepsi začel 

s projektom, ki so ga imenovali "Project Blue". Barva ozadja na vsem, ki nosi logotip, je bila 

spremenjena v modro, začenši na več trgih zunaj ZDA. Odločitev za modro barvo je bila zelo 

logična strategija za Pepsi, saj si je konkurentka Coca-Cola že prilastila rdečo barvo. Logotipu 

Pepsi so z dodajanjem odtenkov in premikanjem logotipa čez simbol dodajali globino. Po 3D-

poti logotipa je Pepsi leta 2003 predstavil nov logotip z bolj prevladujočo svetlečo svetlobo in 

preoblikovanim, ostrejšim napisom v subtilni serifni pisavi. Z lansiranjem novega logotipa leta 

2008 je Pepsi preoblikoval val v simbolu, ki sedaj spominja na nasmeh, opustili so 3D-videz, 

simbol je postal prevladujoči dejavnik, napis je tanjši in subtilnejši. Klasični val se lahko še 

vedno prepozna v načinu oblikovanja črke "e". Sprva se je simbol drugače nasmehnil na 

različnih izdelkih: osnovni logotip za Regular, blag nasmeh za Diet Pepsi in velik nasmeh za 

Pepsi Max. Leta 2011 so nasmeh poenotili na vseh izdelkih (Van der Vlugt, 2012). (Slika 46). 

Grafični znak Pepsi je z leti dobil precej svojih različic, vendar so glavni oblikovni principi 

ostali pretežno isti. Grafični znak je kombinacija abstraktnega simbola in tipografskega 

logotipa. V grafičnem znaku so uporabljene ameriške nacionalne barve, rdeča, bela in modra, 

ki dajejo znaku simbolno vrednost. Simbol je oblikovan v obliki kroga, pri katerem je rdeča 

polovica ločena od bele s pomočjo bele valovite oblike. Na stiku oblik zaznavamo pasivno 

linijo. Zaradi krožne oblike simbola ga ob logotipu zaznavamo kot točkovni element, ki 

pritegne našo pozornost. Kombinacija rdeče, modre in bele barve ustvarja tako svetlo-temni kot 

toplo-hladni barvni kontrast.  
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Slika 46: Razvoj grafičnega znaka Pepsi skozi čas 
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1.3.1.12. STARBUCKS 

Dvorepa morska deklica oz. sirena izhaja norveškega lesoreza, datiranega v 16. stoletje, ki so 

ga odkrili v starih ladijskih knjigah, med iskanjem ideje za simbol prvega logotipa. Sirena je 

postala simbol za "Starbucks Coffe, Tea and Spices", kot se je družba prvotno imenovala. Ime 

Starbucks je povzeto po harpunarju Starbucku v romanu Moby Dick Hermana Melvillea. 

Mamljiva, gola prsata figura, ki naj bi bila tako zapeljiva kot kava, je bila povezana s 

pomorskim prevozom (ki je bilo pomembno za prevoz kave). Ob združitvi II Giornale in 

Starbucksa leta 1987 je bil prenovljen tudi logotip, ki ga je oblikoval Terry Heckler. Heckler je 

ponovno preoblikoval logotip leta 1992. Temno zelena barva, krog in zvezde so povzeti po 

logotipu II Giornale, medtem ko je sirena s krono z zvezdico ostala kot simbol, le preoblikovana 

v sodobnejšem slogu. Prsi so bile za večjo diskretnost in izogib zlorabam prekrite z valovitimi 

lasmi. Različica logotipa iz leta 1992 je predstavila približan pogled na sireno. Osredotoča se 

na njen rahlo vzvišen, benigno nasmejan obraz. Konci repov so nekoliko poenostavljeni in 

preoblikovani, da bolje spominjajo na ribji rep. Leta 2011 je bil ob 40. obletnici družbe uveden 

nov logotip. Zunanji prstan z besedami "Starbucks Coffee" je bil odstranjen, zaradi česar je 

sirena zdaj zelena in predstavlja celoten logotip. Opustitev napisa "Coffe" je bilo logično, saj 

se je podjetje razširilo preko zgolj strežbe kave. Kljub temu je bila odstranitev imena blagovne 

znamke pogumna poteza, ki postavlja logotip Starbucks ob bok znamkam, ki so tako ikonične, 

da je ime v logotipu postalo nepomembno (Van der Vlugt, 2012). (Slika 47). 

Krožno zasnovan grafični znak Starbucks je sprva združeval ikonični simbol in logotip. Pozneje 

so ime znamke v grafičnem znaku opustili in obdržali zgolj simbol. Glavni poudarek je tudi pri 

tem grafičnem znaku na svetlo temnem kontrastu, ter odnosu med točko in linijo. Čeprav 

celoten grafičen znak zaradi svoje krožne oblikovanosti usmerja pogled navznoter, pa je ta 

koncentracija razpršena z linijskimi potezami v oblikovanju figure. Način oblikovanja figure 

hkrati ustvarja zelo zanimivo dinamiko med svetlim in temnim, med polnim in praznim 

prostorom.  
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Slika 47: Razvoj grafičnega znaka Starbucks skozi čas 
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1.3.1.13. TARGET 

Leta 1962 je podjetje Dayton Company, ki je bilo prvotno ustanovljeno pod imenom Dayton 

Dry Goods, odprlo svojo prvo prodajno mesto Target Discount. Stewart K. Widdess, direktor 

trženja je skupaj s svojo ekipo nekaj mesecev pred odprtjem oblikoval ime znamke in grafični 

znak. Prvotni logotip je bil sestavljen iz treh sklenjenih rdečih obročev v kombinaciji s krepkim 

črnim napisom, ki je potekal čez obroče. Za izboljšanje berljivosti so na trgovinskih napisih, 

ime blagovne znamke zapisali ob grafičnem znaku. Z razširitvijo Targeta po celotni državi, je 

bil leta 1968 uveden poenostavljen logotip, ki je združeval poenostavljen grafični znak (tokrat 

le rdeča pika obrobljena s sklenjenim rdečim obročem) in tiskan napis v Helvetici. Prenovljen 

logotip je bil bolj neposreden in lažje zapomnljiv. Do preloma stoletja je Target svoj logotip 

posodobil iz dveh barv v zgolj rdečo. Ker se je grafični znak izkazal za tako močan simbol, je 

sčasoma ime Target postalo zastarelo in začelo vse bolj izginjati iz uporabe. Van der Vlugt, 

2012). (Slika 48).  

Prevladujoči element abstraktnega grafičnega znaka je točka. Rdeča pika v središču rdečega 

obroča v trenutku pritegne našo pozornost. Zelo močan element je tudi rdeča barva, zaradi 

katere grafični znak učinkuje zelo močno in aktivno. Živost znaku doda tudi sredinski bel obroč, 

ki ustvarja močan svetlo-temen kontrast. 

 
  

1962 1968 ca 2000 

 
2007 

Slika 48: Razvoj grafičnega znaka Target skozi čas 

1.3.1.14. VISA 

Leta 1958 je 65.000 prebivalcev Fresna v Kaliforniji sprejelo modro, belo in zlato v traku 

BankAmericard, da bi odprli kreditno kartico za vse namene. Modra in zlata sta bili izbrani za 

predstavitev modrega neba in zlatih gričev Kalifornije, kjer je mogoče najti korenine Bank of 

America. Do sedemdesetih let prejšnjega stoletja je National BankAmericard Incorporated 

(NBI) postal mednarodna organizacija, čeprav ni bilo enotne blagovne znamke. Vsaka banka 

je uporabila svoje ime z uporabo neke oblike modre, bele in zlate zastave. Kanadske banke so 

na primer ustvarile nacionalno blagovno znamko. Dee Hock, ustanovitelj BankAmericarda, se 
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je zavedal moči enotne blagovne znamke. Zaposlenim je predstavil ime "Visa". Tri črtice so 

ostale zaradi kontinuitete. Pravzaprav se logo Visa v naslednjih tridesetih letih skoraj ni 

spremenil. Leta 2000 je bil kartični logotip nekoliko spremenjen in uveden je bil logo podjetja 

z rumenim swooshom. Ker je poslovanje z bančno kartico naraščalo v industriji brez plastike, 

je bila dobesedna slika kartice preveč omejena in ločen logotip podjetja je bil zmeden. Potreba 

po okvirih blagovnih znamk, ki so zajemale vse vrste plačil in storitev z enim samim logotipom 

za uporabo v več okoljih, je leta 2006 privedlo do enotnega novega logotipa. "V" je bil značilen 

poudarek, ki ga je zasukal serif in robovi, ki so potrebni za vesolje, so izginili, zaradi česar je 

ime Visa veliko bolj izrazito (Van der Vlugt, 2.012). (Slika 49). 

Prvotni grafični znaki temeljijo predvsem na toplo-hladnem in svetlo-temnem barvnem 

kontrastu. Modra, bela in rumena barvna ploskev tvorijo okvir, znotraj katerega je na beli 

ploskvi zapisano ime blagovne znamke. V načinu oblikovanja se prepletata pasivna linija ob 

robovih barvnih ploskev ter aktivna linija v zapisu imena. Novejši različici grafičnega znaka 

opustita okvir in se odločita zgolj za tipografski logotip v modri barvi, ki mu je hkrati kot toplo-

hladni, svetlo-temni in kvantitativni barvni kontrast dodana rumena barva. Dodatek rumene 

barve, sploh v zadnji varianti logotipa, je povsem skromen, vendar odločilen element, ki 

pripomore k vizualni zanimivosti in učinkovitosti grafičnega znaka. 

 
 

  

1958 1968 1970 

 
  

 

2000 2006, Greg Silveria 

Slika 49: Razvoj grafičnega znaka Visa skozi čas 

1.3.1.15. WWF 

WWF-jev logotip Panda je leta 1964 oblikoval njegov ustanovitelj in predsednik, naravoslovec 

in slikar Sir Peter Scott. Ogrožena vrsta živali je močan simbol, ki ponazarja delo WWF: 

ohranjanje in obnavljanje naravnih habitatov po vsem svetu. Prvi logotip pande je bil izdelan 

najbolj realistično, s krhkim krznom in vidnimi očmi. Ime World Wildlife Found, kot se je 

organizacija imenovala takrat, ni bilo vključeno v logotip. Logotip je bil v 60. in 70. letih 

večkrat preoblikovan. Kožuhasti videz pande so zamenjale gladkejše linije, oči pa so bile 

poenostavljene na črne pike. Leta 1986 je organizacija spremenila svoje ime v World Wide 

Found for Nature (razen v ZDA in Kanadi), s čimer so želeli zaobseči večji obseg dejavnosti. 

Ker so začetnice ostale iste, so se odločili, da logotipu dodajo tudi kratico WWF. Motiv pande 

so znova nekoliko spremenil, tako da je panda sedaj gledala neposredno v gledalca in s tem 
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delovala bolj čustveno. Ta različica logotipa je delovala močneje in bolj neposredno. Leta 2000 

so logotip ponovno preoblikovali, pri tem je panda ostala nespremenjena, pisava pa je bila 

zamenjana z mehkejšo Bold sans serif, ki bolj ustreza značaju in obliki pande. Da bi blagovno 

znamko ohranili aktualno in zanimivo za uporabo v novih medijih, so začeli uporabljati 

prosojno pando, ki omogoča delo z različnimi fotografijami in filmom, s čimer lahko prikažejo 

več o tem, kaj se dejansko skriva za logotipom panda, torej širino dela WWF (Van der Vlugt, 

2012). (Slika 50).  

Ikonični grafični znak gradi predvsem na oblikovni moči svetlo-temnega. Simbol pande, na 

katerem so v prvi različici še izdelani nekateri detajli, je sčasoma povsem izčiščen. 

   

1961, Sir Peter Scott 1960s 1978, Lans Bouthillier 

 
  

1986, Landor Associates 2000 2010, Asha 

Slika 50: Razvoj grafičnega znaka WWF skozi čas 
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2. EMPIRIČNI DEL 

2.1. RAZISKOVALNI PROBLEM, CILJI RAZISKAVE IN 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Po končanem poklicnem srednješolskem izobraževanju se marsikateri dijak poda na 

samostojno podjetniško pot in je s tem soočen tudi s potrebo po lastnem grafičnem znaku in 

celostni grafični podobi. Zanimalo me je, s kakšnim načinom dela in pristopom v razredu bi 

lahko pri dijakih spodbudila razmišljanje in pripomogla k povečanju njihovega razumevanja 

vloge celostne grafične podobe.  

2.1.1. CILJI RAZISKAVE 

- Raziskati, kakšno razumevanje imajo dijaki do vloge celostne grafične podobe pred 

predstavitvijo likovnih značilnosti oblikovanja celostne grafične podobe in po lastni 

likovni izkušnji. 

- Raziskati, kakšno stališče imajo dijaki do vloge celostne grafične podobe pred 

predstavitvijo likovnih značilnosti oblikovanja celostne grafične podobe in po lastni 

likovni izkušnji. 

- Oblikovati metode spodbujanja razumevanja vloge celostne grafične podobe pri dijakih. 

- Raziskati, ali se razumevanje vloge celostne grafične podobe pri dijakih po predstavitvi 

in likovni izkušnji spremeni in v kolikšni meri.  

- Raziskati, ali se stališče do vloge celostne grafične podobe pri dijakih po predstavitvi in 

likovni izkušnji spremeni in v kolikšni meri.  

2.1.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

R1: Kakšno je razumevanje vloge celostne grafične podobe med dijaki? 

R2: Kakšno je stališče dijakov do vloge celostne grafične podobe? 

R3: Ali dijaki na podlagi predstavitve analiziranih grafičnih znakov in likovne izkušnje bolje 

razumejo vlogo celostne grafične podobe? 

R4: Ali dijaki na podlagi predstavitve analiziranih grafičnih znakov in likovne izkušnje znajo 

prepoznati likovne elemente kvalitetne celostne grafične podobe? 

 

2.2. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Za svojo raziskavo sem uporabila kavzalno-neeksperimentalno metodo, kot raziskovalni 

pristop pa sem uporabila kvalitativno raziskavo v razredu. 

2.2.1. VZOREC 

V raziskavi sem uporabila namenski vzorec, ki je vključeval 50 dijakov srednje poklicne šole. 

2.2.2. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

V raziskavi sem z dijaki srednje poklicne šole izpeljala 4 učne ure. Pred izvajanjem prve učne 

ure sem s pomočjo anketnega vprašalnika proučila začetno stanje znanja in kakšno razumevanje 

ter stališče imajo dijaki do celostne grafične podobe. Prva učna ura je bila namenjena 

predstavitvi likovnih značilnosti celostne grafične podobe. V nadaljevanju so dijaki, na podlagi 
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vprašalnika, v dvojicah samostojno analizirali, vsaka dvojica svoj grafični znak. Po končani 

analizi smo ugotovitve prediskutirali v razredu. V naslednjih urah so dijaki izvedli likovno 

nalogo, povezano z oblikovanjem grafičnega znaka in celostno grafično podobo. Konec zadnje 

učne ure je bil namenjen proučitvi končnega stanja preko ponovitve enakega anketnega 

vprašalnika. Podatke sem zbirala med rednim poukom. Ena učna ura je trajala 45 minut. 

Raziskavo sem izvajala tri tedne.  

2.2.3. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Nastala likovna dela dijakov sem ocenila s pomočjo petstopenjske ocenjevalne lestvice. 

Vprašalnike sem analizirala računalniško, s pomočjo programa za statistično obdelav podatkov. 

Tabela 1 prikazuje oznake uporabljene v analizi podatkov pridobljenih s pomočjo anketnega 

vprašalnika. 

f relativna frekvenca 

f % strukturni odstotek 

N število dijakov 

M aritmetična sredina 

Me mediana 

Mo modus 

SD standardni odklon 

min najmanjša vrednost 

maks največja vrednost 

Tabela 1: Oznake uporabljene v analizi podatkov 

2.3. ANALIZA PODATKOV PRIDOBLJENIH S POMOČJO 

ANKETNEGA VPRAŠALNIKA PRED IZVEDBO UČNIH UR  

V tem poglavju bom predstavila podatke pridobljene z anketnim vprašalnikom pred izvedbo 

učnih ur, ki sem jih dopolnila s kvalitativno interpretacijo odgovorov na vprašanja odprtega 

tipa. Anketni vprašalnik sem dijakom razdelila en teden pred izvedbo prve učne ure. 

2.3.1. VPRAŠANJA Z INFORMACIJAMI O ANKETIRANCIH 

V anketi je sodelovalo 36 dijakov, od tega je bilo 11 moških in 25 žensk.1 16 dijakov obiskuje 

program Živilsko-prehranski tehnik, 15 Hortikulturni tehnik, manjše število dijakov (5), ki so 

sodelovali v anketi, pa obiskuje program kmetijsko-podjetniški tehnik. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Anketirani glede na spol 

                                                 
1 V nadaljevanju je za oba spola uporabljena beseda dijak. 

Izobraževalni program f f % 

Hortikulturni tehnik 15 41,7 

Kmetijsko-podjetniški 

tehnik 
5 13,9 

Živilsko-prehranski tehnik 16 44,4 

Skupaj 36 100,0 

Tabela 3: Anketirani glede na izobraževalni 

program

Spol f f % 

Moški 11 30,6 

Ženski 25 69,4 

Skupaj 36 100,0 
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Grafikon 1: Prikaz spola anketirancev glede na izobraževalni program. 

2.3.2. ANKETNA VPRAŠANJA 
 

 

 

 

Odločitev za lasten 

grafični znak 
f f % 

Da 31 86,1 

Ne 5 13,9 

Skupaj 36 100,0 

Tabela 4: Odločitev za lasten grafični znak v 

primeru samostojne podjetniške poti. 

 

Grafikon 2: Prikaz odločitve anketirancev za lasten 

grafični znak. 

V prvem anketnem vprašanju sem dijake spraševala, ali bi se odločili za lasten grafični znak, 

če bi se podali na samostojno podjetniško pot. Dijaki so bili v podvprašanju naprošeni, naj 

odločitev utemeljijo. Velika večina dijakov je na vprašanje odgovorila s pritrdilnim odgovorom, 

teh je bilo 31, medtem ko je na vprašanje odgovorilo z ne zgolj 5 dijakov. Dijaki, ki bi se odločili 

za lasten grafični znak, so svojo odločitev v večini utemeljevali, da bi s tem dosegli večjo 

prepoznavnost, razlikovalnost, da bi se jih stranke lažje zapomnile. Dva dijaka, ki se ne bi 

odločila za lasten logotip, sta se pri utemeljitvi sklicevala na pomanjkanje ustvarjalnih idej, en 

dijak je odločitev utemelji s tem, da ga podjetništvo ne zanima. 7 izmed vseh vprašanih dijakov 

svoje odločitve ni znalo utemeljiti. Iz rezultatov lahko razberemo, da dijaki, ki bi se odločili za 

lasten grafični znak, razumejo bistveno prednost kvalitetnega grafičnega znaka, medtem ko 

utemeljitve odgovorov dijakov, ki se za lasten grafični znak ne bi odloči, bolj nakazuje na 

površnost branja oz. nerazumevanje bistva, po čemer jih vprašanje sprašuje.
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Odločitev za celostno 

grafično podobo 
f f % 

Da 26 72,2 

Ne 10 27,8 

Skupaj 36 100,0 

Tabela 5: Odločitev za izoblikovano celostno 

grafično podobo v primeru samostojne podjetniške 

poti. 

 

Grafikon 3: Prikaz odločitve anketirancev za 

oblikovano celostno grafično podobo. 

V nadaljevanju me je zanimalo, ali bi se dijaki odločili tudi za oblikovanje celostne grafične 

podobe, če bi se podali na samostojno podjetniško pot. V podvprašanju sem dijake tudi tu 

pozvala, naj svojo odločitev utemeljijo. Za oblikovanje celostne grafične podobe bi se odločilo 

nekoliko maj dijakov kot za lasten grafični znak, in sicer 26, kar še vedno predstavlja večinski 

delež vprašanih. Z ne je odgovorilo 10 dijakov. Dijaki, ki so odgovorili pritrdilno, so svojo 

odločitev utemeljevali podobno kot odločitev za grafični znak, da bi s tem dosegli večjo 

prepoznavnost, da bi se jih stranke lažje zapomnile. Trije dijaki utemeljujejo, da bi na tak način 

dosegli poenotenje videza izdelkov. Večina dijakov, ki se za oblikovanje celostne grafične 

podobe ne bi odločila, svoje odločitve ni utemeljila. En dijak zapiše, »ker ne vem, kaj to je«. Iz 

odgovorov, zakaj bi se oziroma ne bi odločili za oblikovanje celostne grafične podobe svojega 

podjetja, je razvidno, da dijaki načeloma vedo, kaj je celostna grafična podoba, nimajo pa 

poglobljenega vedenja o tem, kaj vse vključuje. Podoben sklep lahko potegnemo tudi ob 

pregledu, katere elemente grafične podobe dijaki najpogosteje prepoznavajo. 

V naslednjem sklopu vprašanj sem med dijaki želela preveriti poznavanje in razumevanje 

celostne grafične podobe. Spraševala sem jih po elementih, ki so sestavni del celostne grafične 

podobe, o znanjih, ki so potrebna za oblikovanje kvalitetne celostne grafične podobe, ter o 

temeljnih zakonitostih, ki dajejo celostni grafični podobi svoje mesto v  sodobnem podjetništvu. 

Naštela sem 15 besednih zvez, od tega 10, ki so sestavni elementi celostne grafične podobe. 

Dijake sem pozvala, naj podčrtajo besedno zvezo, ki bi jo uvrstili k celostni grafični podobi. V 

številu pravilnih odgovorov so dijaki oblikovali lepo Gaussovo krivuljo, največje število 

dijakov (8) je pravilno podčrtalo 5 besednih zvez. Vseh besednih zvez ni pravilno podčrtal 

noben dijak, medtem ko dva dijaka nista podčrtala nobenega pravega elementa. En dijak je 

podčrtal 2 pravilna elementa, trije dijaki so pravilno določili 3 elemente, štirje dijaki so pravilno 

podčrtali 4 besedne zveze, pet dijakov jih je pravilno določilo 6 in šest dijakov 7. 

Večinsko so pravilno označili logotip (34 dijakov), poslovno vizitko (31 dijakov) in spletno 

stran (29 dijakov). Več kot polovica dijakov prav tako prepoznava kot element celostne grafične 

podobe plakat (24 dijakov), simboliko barv (20 dijakov), barvo ozadja (18 dijakov) in 

promocijske tiskovine (16 dijakov). V manjši meri dijaki prepoznavajo tipografijo (14 dijakov), 

medtem ko so vrednote organizacije/podjetja označili 4 dijaki in vsebino ponudbe 8 dijakov. 

Nekaj dijakov je celostni grafični podobi pripisovalo napačne elemente, in sicer obratovalni čas 

10 dijakov, 11 dijakov je podčrtalo internetni brskalnik, prav tako je 11 dijakov podčrtalo 

službeni telefon, 2 dijaka število zaposlenih ter vrsto kave 1 dijak. Kar kaže na nejasno 
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razumevanje, kje se začne in konča področje celostne grafične podobe znotraj poslovanja 

podjetja/ organizacije. Kot sem omenila že pri predhodnem vprašanju, se v rezultatih ponovno 

kaže površinsko poznavanje področja celostne grafične podobe. 
 

Spada k celostni grafični 

podobi 

N/100 % = 

36 

f f % 

Tipografija 
 

14 38,9 

Število zaposlenih 
 

2 5,5 

Spletna stran 
 

29 80,6 

Poslovna vizitka 
 

31 86,1 

Službeni telefon 
 

11 30,6 

Plakat 
 

24 66,7 

Vrsta kave 
 

1 2,8 

Promocijske tiskovine 
 

16 44,4 

Logotip 
 

34 94,4 

Vrednote 

organizacije/podjetja 
 

4 11,1 

Vsebina ponudbe 
 

8 22,2 

Barva ozadja 
 

18 50,0 

Simbolika barv 
 

20 55,6 

Obratovalni čas 
 

10 27,8 

Internetni brskalnik 11 30,6 

Tabela 6: Elementi, ki so jih dijaki uvrstili k 

celostni grafični podobi. 

 

 

 

 

 

 
 

Število pravilnih 

razvrstitev 
f f % 

10 0 0,0 

9 3 8,3 

8 4 11,1 

7 6 16,7 

6 5 13,9 

5 8 22,2 

4 4 11,1 

3 3 8,3 

2 1 2,8 

0 2 5,6 

Skupaj 36 100,0 

Tabela 7: Število elementov, ki so jih dijaki 

pravilno razvrstili.

 

 

Grafikon 4: Grafični prikaz števila pravilnih razvrstitev. 
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Grafikon 5: Grafični prikaz števila dijakov glede na izbor določenega elementa cgp 

 N M Me Mo SD min maks 

Obvladanje računalniških programov za izdelavo 

vektorske grafike. 
 

36 3,6 4 1 2,0 1 7 

Likovna nadarjenost. 36 3,0 2,5 2 1,7 1 7 

Ustvarjalnost, kreativnost. 36 2,5 2 1 1,6 1 7 

Poznavanje poslanstva, filozofije, ciljev in strategije 

organizacije. 
 

36 5,4 6 6 1,6 1 7 

Poznavanje osnovnih likovnih zakonitosti. 36 4,3 4 3 1,7 1 7 

Znanje s področja psihologije zaznave. 36 5,4 6 6 1,7 1 7 

Poznavanje sodobnih trendov oblikovanja. 36 3,8 3,5 5 1,9 1 7 

Tabela 8: Osnovne statistike razvrščanje potrebnih znanj in veščin, za oblikovanje kvalitetne celostne grafične 

podobe. 

V tem vprašanju sem dijake pozvala, naj po pomembnosti razvrstijo znanja in veščine, ki so 

potrebne za oblikovanje kvalitetne celostne grafične podobe. Dijaki so veščine razvrščali od 1 

do sedem, s čimer so z 1 označili znanje, ki se jim zdi najpomembnejše, s 7 pa najmanj 

pomembno. Dijaki so v povprečju najvišje postavljali ustvarjalnost, kreativnost (M=2,5; Me=2; 

Mo=1), sledi ji likovna nadarjenost (M=3,0; Me=2,5, Mo=2). Na zadnje mesto so največkrat 

postavili poznavanje poslanstva, filozofije, ciljev in strategije organizacije (M=5,4; Me=6; 

Mo=6) ter znanje s področja psihologije zaznave ((M=5,4; Me=6; Mo=6).  
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Grafikon 6: Grafični prikaz srednjih vrednosti. 

V nadaljevanju sem dijakom navedla pet trditev v povezavi z vlogo in značilnostmi celostne 

grafične podobe. S trditvami so se dijaki v povprečju strinjali (4) ali se niso mogli odločiti (3). 

 

  N M Me Mo SD min maks 

Ponudniki na trg vstopajo z raznovrstno ponudbo 

izdelkov in storitev, zato je za boljše tržne rezultate 

pomembno, da so ponudbe dobro promovirane in 

predstavljene. 

36 4,1 4 4 0,9 1 5 

Kvaliteten logotip in celostna grafična podoba 

lahko pomembno pripomoreta k prepoznavnosti 

organizacije. 

36 4,1 4 4 0,9 2 5 

Celostna grafična podoba je komunikacijski 

sistem, ki potrošniku na simbolni ravni posreduje 

poslanstvo, filozofijo, cilje in strategije 

organizacije. 

36 3,3 3 3 0,5 3 4 

Za oblikovanje kvalitetne celostne grafične podobe 

je ključnega pomena poznavanje likovnih 

zakonitosti. 

36 3,4 3,5 4 0,8 2 5 

S pomočjo poznavanja likovnih zakonitosti lahko 

učinkovito vplivamo na gledalčevo vizualno 

zaznavo. 

36 3,6 3 3 0,8 2 5 

Tabela 9: Osnovne statistike opredelitev dijakov glede trditev, ki se navezujejo na oblikovanje celostne grafične 

podobe. 
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Grafikon 7: Grafični prikaz srednjih vrednosti. 

Naslednji dve vprašanji sta se navezovali na glavne značilnost oblikovanja kvalitetnega 

grafičnega znaka. V osmem vprašanju sem dijakom ob grafičnem znaku Nike navedla trditev, 

da grafični znak na sliki velja za enega izmed najboljših grafičnih znakov na globalni ravni. Ob 

tem sem jim zastavila nalogo našteti tri lastnosti, ki ga po njihovem mnenju delajo kvalitetnega. 

Dijaki so večinoma naštevali izvirnost, prepoznavnost, enostavnost in barvo. 11 dijakov je 

pozitiven odnos do grafičnega znaka pripisalo tudi kakovosti izdelkov in dolgoletni prisotnost 

znamke na trgu. Večina dijakov je grafičnemu znaku uspelo pripisati dve lastnosti. Sedem 

dijakov grafičnemu znaku lastnosti ni znalo pripisati. Lastnosti, ki so jih dijaki pripisali 

grafičnemu znaku, kažejo na to, da dijaki razumejo neki osnovni princip, nimajo pa širšega 

vedenja o vseh dejavnikih, ki vplivajo na oblikovanje kvalitetnega grafičnega znaka. 

 

 

 

Razlog ponesrečenosti 

grafičnega znaka 
f f % 

Barvna kombinacija 
 

2 5,5 

Kombinacija organskih in 

geometrijskih oblik 
 

11 30,6 

Kombinacija oblik, ki v naši 

zaznavi sprožajo asociacije 
23 63,9 

Skupaj 36 100,0 
 

Tabela 10: Razlogi ponesrečenih oblikovalskih 

odločitev, ki jih učenci pripisujejo grafičnemu 

znaku. 

 

Grafikon 8: Grafični prikaz izbranih odgovorov. 
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V devetem vprašanju sem dijakom ob grafičnem znaku kitajske restavracije navedla trditev, da 

velja prikazani grafični znak za enega izmed bolj ponesrečenih oblikovalskih poizkusov. Na 

izbiro so imeli tri utemeljitve zakaj in obkrožiti so morali tisto, ki so jo presodili za 

najustreznejšo. Največ dijakov je razlog prepoznalo v kombinaciji oblik, ki v naši zaznavi 

sprožajo asociacije (23 dijakov). 11 dijakov je menilo, da zaradi kombinacije organskih in 

geometrijskih oblik, 1 dijak pa je neprimernost grafičnega znaka pripisal barvni kombinaciji. 

Zadnje vprašanje je bilo namenjeno preverjanju poznavanja osnovnih likovnih pojmov. Dijaki 

so iskali pare med sedmimi grafičnimi znaki in likovnimi pojmi. Največ dijakov (15) je pravilno 

določilo 1 par. Vseh parov ni pravilno določil noben dijak, 6 dijakov ni pravilno določilo 

nobenega para. Najvišje doseženo število pravilnih povezav je bilo 4, ki sta jih dosegla 2 dijaka. 

Iz rezultatov je razvidno, da je poznavanje osnovnih likovnih pojmov pri dijakih zelo šibko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11: Število parov, ki so jih dijaki pravilno 

povezali.  

 

Grafikon 9: Grafični prikaz števila pravilnih parov.
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2.4. PRIPRAVA IN IZVEDBA UČNIH UR 

Učno uro sem zasnovala na podlagi rezultatov pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika, 

s katerim sem proučila začetno stanje znanja in kakšno razumevanje ter stališče imajo dijaki do 

celostne grafične podobe. Ker rezultati anketnega vprašalnika pri dijakih niso pokazali visoke 

stopnje poznavanja in razumevanja celostne grafične podobe, sem pri načrtovanju učne ure 

izhajala iz povsem osnovnih likovnih zakonitosti, s pomočjo katerih bi dijakom karseda čimbolj 

jasno predstavila celostno grafično podobo, njeno vlogo in zakonitosti. Prva učna ura je bila 

namenjena predstavitvi likovnih značilnosti celostne grafične podobe. Za lažje in boljše 

razumevanje sem želela biti čim bolj jasna in nazorna, zato sem za predstavitev glavnih 

značilnosti celostne grafične podobe izhajala iz primerov, ki jih dijaki poznajo iz svojega 

vsakdanjega življenja. Za uvodno motivacijo in vzbuditev zanimanja pri dijakih sem začela z 

diskusijo o vizualnem izgledu dveh različnih šamponov za lase, ki sem jih v razred prinesla v 

fizični obliki. Dijaki so razmišljali o povezavi med obliko embalaže in vsebino. Kaj jih pritegne, 

kako jih oblikovanje nagovarja, kateri izdelek bi bolj verjetno kupili. Pogovor sem nato vodila 

širše, na področje oblikovanja celostne grafične podobe. Natančne sestavine cgp sem dijakom 

predstavila preko pregleda priročnika cgp znamke I feel Slovenia. Ta priročnik sem izbrala 

zato, ker je znamka vsem dijakom dobro poznana in tudi priročnik cgp je oblikovan jasno in 

nazorno. Nato sem z dijaki obnovila znanje temeljnih likovnih prvin, pri čemer sem izhajala iz 

Butinove (2003) generativne sheme likovnih prvin ter lastne analize grafičnih znakov. Za 

razlago temeljnih likovnih prvin s pomočjo primerov iz grafičnega oblikovanja sem se odločila 

zato, da bi dijaki čim lažje razumeli, da so temeljne likovne prvine, tako kot v klasičnem 

likovnem ustvarjanju, osnova tudi grafičnemu oblikovanju. V nadaljevanju so dijaki, na podlagi 

vprašalnika, v dvojicah samostojno analizirali, vsaka dvojica svoj grafični znak. Po končani 

analizi smo ugotovitve prediskutirali v razredu. V naslednjih urah so dijaki izvedli likovno 

nalogo, vezano na oblikovanje grafičnega znaka in celostne grafične podobe. Za tehniko sem 

izbrala kolaž, ker je tehnika hitra in ne dopušča izdelave velikih podrobnosti, s čimer sem želela 

dijake spodbuditi, da razmišljajo o izčiščenih oblikah in se ne ukvarjajo z nepotrebnimi 

podrobnostmi, ki običajno grafičnemu znaku ne koristijo. Dijaki so morali izdelati tri različice, 

osnovni barvni logotip, enobarvno varianto ter negativ, za uporabo na temnih podlagah. Za 

izdelavo treh različic grafičnega znaka sem se odločila zato, da so dijaki že pri osnovnem 

skiciranju logotipa razmišljali širše, torej tudi o tem, kje in na kakšen način se bo ta pojavljal. 

Konec zadnje učne ure je bil namenjen proučitvi končnega stanja preko ponovitve enakega 

anketnega vprašalnika  
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UČNA PRIPRAVA PRI PREDMETU LIKOVNA UMETNOST 

 

Študentka: Mojca Frlic Mentor: dr. Robert Potočnik 

Šola: BC Naklo Razred: 4BD/ČD in 4FD  

Datum: 3. 4. 2017 Lik. tehnika: Kombinirana (kolaž in 

flomaster) 

Lik. področje: Sodobne umetniške prakse in 

mediji, vizualne komunikacije 

Lik. motiv: Grafični znak 

Lik. naloga: Dijaki izdelajo kolaž z 

intervencijami flomastra, ob upoštevanju 

likovnih značilnosti oblikovanja grafičnega 

znaka in cgp. 

Učni cilji: Dijaki: 

• bogatijo osnovnošolsko znanje o barvah; 

• razvijajo občutek za barvna ravnovesja; 

• razvijajo občutljivost za barvno 

skladnost; 

• spoznajo likovne značilnosti oblikovanja 

celostne grafične podobe; 

• obnovijo in poglobijo znanje kolaža; 

• ob lastni ustvarjalni praksi analizirajo 

izdelke vizualnih komunikacij z vidika 

likovno-formalne analize, sporočilnosti in 

namenskosti; 

• raziskujejo likovni jezik in ga oblikujejo 

v osebno govorico za učinkovito 

sporočilnost; 

• razvijajo zmožnost ustvarjalne realizacije 

in sposobnost zagovarjanja ustvarjenega; 

• se ob primerjavi svojih del in del 

vrstnikov navajajo na estetsko 

vrednotenje; 

• ob ustvarjanju z novimi mediji in 

sodobnimi likovnimi praksami razvijajo 

izvirne, inovativne in ustvarjalne ideje, ki 

odražajo njihovo osebnost, zamisli in 

izkušnje, doživljanje preteklosti in 

sedanjosti ter pogled v prihodnost; 

• privzgajajo čut za kritično vrednotenje 

sporočil likovne umetnosti in sporočil 

vizualnih komunikacij; 

• razvijajo samozaupanje in samopodobo 

pri samostojni izvedbi likovnih nalog;  

• krepijo občutljivost za likovni jezik. 

Materiali in orodja: barvni papir, flomastri, 

škarje, lepilo, papir za podlago 

Učila in pripomočki: reprodukcije znanih 

grafičnih znakov in umetniških del na 

PowerPoint predstavitvi, primer likovnega 

izdelka 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo v paru, 

demonstracija, praktično delo 

Učne oblike: frontalna, skupinska, 

individualna 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Viri in literatura:  

1. http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/media/pdf/un_gimnazija/u

n_likovna_umetnost_gimn.pdf 

2. http://www.ukom.gov.si/fileadmin/ukom.gov.si/pageuploads/dokumenti/Programi_in_

porocila/CGP_prirocnik_znamke_-_slovenski_01.pdf 

3. Butina, M. (2000). Mala likovna teorija, Ljubljana: Debora  

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

grafična podoba kot del simbolnega identitetnega sistema organizacij, Ljubljana: 

Studio Marketing 

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_likovna_umetnost_gimn.pdf
http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2016/programi/media/pdf/un_gimnazija/un_likovna_umetnost_gimn.pdf
http://www.ukom.gov.si/fileadmin/ukom.gov.si/pageuploads/dokumenti/Programi_in_porocila/CGP_prirocnik_znamke_-_slovenski_01.pdf
http://www.ukom.gov.si/fileadmin/ukom.gov.si/pageuploads/dokumenti/Programi_in_porocila/CGP_prirocnik_znamke_-_slovenski_01.pdf
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POTEK UČNE URE 

 

UČITELJ DIJAKI 

OBLIKE, 

METODE, 

DIDAKTIČNA 

SREDSTVA 

UVODNA MOTIVACIJA 

Dijake pozdravim in jim pokažem dva izdelka 

z enako vsebino, vendar različno embalažo. Pri 

dijakih poskušam vzbuditi razmišljanje o 

vizualni podobi izdelka. 

- Kateri izdelek bolj pritegne njihovo 

pozornost? Zakaj? 

- Kateri izdelek bi verjetneje kupili? 

Pogovor vodim v smer celostne grafične 

podobe. 

 
OBRAVNAVA LIKOVNIH ZNAČILNOSTI CGP 

cgp 

Dijakom preko pregleda priročnika cgp 

(Znamka Slovenije) razložim, kaj je cgp in 

njene glavne značilnosti. 

- je vizualna podoba podjetja, 

organizacije 

- glavna predstavnika sta grafični znak in 

logotip 

- določa dovoljeno uporabo grafičnega 

znaka 

- določa tipografijo 

- določa izgled promocijskih tiskovin 

 

Pregled priročnika povzamem z ugotovitvijo, 

da je za oblikovanje kakovostne cgp 

pomembno poznavanje temeljnih likovnih 

zakonitosti. 

 

temeljne likovne prvine 

S pomočjo Butinove sheme ponovimo, katere 

so temeljne likovne prvine in i pogledamo, 

kako se njihove značilnosti kažejo v cgp. 

- Dijakom razložim bistvene stvari ob 

primerih na ppt. 
 

grafični znak 

Posebno pozornost namenimo grafičnemu 

znaku in logotipu, kot glavnima 

predstavnikoma cgp. Dijakom najprej razložim 

delitev grafičnih znakov. 

 

Opazujejo izdelka in 

razmišljajo o 

pomembnosti 

vizualne podobe 

izdelka in njenih 

vplivih na našo 

zaznavo.   

 

 

 
 

 

Preko opazovanja 

priročnika cgp, 

spoznavajo njene 

glavne značilnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznajo, da imajo 

likovne zakonitosti 

pomembno mesto v 

cgp. 

 
 

Obnovijo 

osnovnošolsko 

znanje o temeljnih 

likovnih prvinah . 

 

 
 

Spoznajo delitev 

grafičnih znakov. 

 

 

 

 

 

Opazovanje, 

pogovor, 

primerjanje 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Opazovanje, 

pogovor, 

primerjanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor 

 

 

 

 
 

Opazovanje, 

pogovor, 

primerjanje. 

 

 

 
 

Opazovanje, 

pogovor, 

primerjanje. 
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- Razlikujemo med tipografskimi, 

ikoničnimi, abstraktnimi in 

kombiniranimi znaki. 

Nato dijakom predstavim kriterije učinkovitega 

grafičnega znaka po Repovšu: 

- enostavnost in razlikovalnost, 

prepoznavnost in zapomnljivost, 

brezčasnost, berljivost, aplikabilnost ter 

referenčnost in primernost. 
 

ANALIZA GRAFIČNIH ZNAKOV   

Dijaki v dvojicah na podlagi iztočnic 

analizirajo, grafični znak. 

- Dijakom razdelim grafične znake in 

iztočnice za analizo. 

- Za analizo imajo 10 min časa. 

Po končani analizi dvojice poročajo 

ugotovitve. 

- Na ppt pokažem grafični znak, da ga 

vsi vidijo. 

- Usmerjam diskusijo, skupaj z drugimi 

dijaki dopolnjujemo in povzemamo 

ugotovitve. 

 

Znaki za analizo: Apple, Bmw, Coca-cola, 

Google, Lego, McDonald's, Mercedes-Benz, 

Microsoft, Nike, Pepsi 

 
LIKOVNA NALOGA 

Dijakom predstavim njihovo likovno nalogo in 

motiv. 

- Dijaki izdelajo kolaž z intervencijami 

flomastra, ob upoštevanju likovnih 

značilnosti oblikovanja grafičnega 

znaka in cgp. 

- Motiv: grafični znak za svojo 

namišljeno dejavnost 

 

Ponovimo tehniko kolaž (trganje, rezanje, večji 

kosi najprej, plastenje). 

 

Dijaki najprej z barvnimi svinčniki skicirajo 

idejo za logotip. Pozorni so na: 

- velikost 20 x 20cm 

- tehniko kolaž, ki ne dopušča 

podrobnosti 

- velikost in obliko tipografije 

- uporabo svetlo/temnega, barve, točke in 

linije 

 

 

 

Spoznajo kriterije 

oblikovanja 

učinkovitega 

grafičnega znaka. 

 

 

 

 

 
 

V dvojicah 

analizirajo, grafične 

znake in ob tem 

utrdijo nove pojme. 

 

Poročajo ugotovitve, 

razmišljajo o 

značilnostih drugih 

grafičnih znakov. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pozorno sledijo 

navodilom za 

izvedbo likovne 

naloge. 

 

 

 

 

Obnovijo 

osnovnošolsko 

znanje tehnike kolaž. 

 

Skicirajo svoj 

grafični znak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opazovanje, 

pogovor, 

primerjanje 

 

 

 

 

 

 

 

Delo v dvojicah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opazovanje, 

pogovor, 

primerjanje 

 

 

 

 

 

 

Demonstracija 

likovne tehnike 

 

Samostojno likovno 

izražanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

Dijaki nato izdelajo barvno varianto logotipa v 

tehniki kolaža z intervencijo flomastra na beli 

podlagi. 

Nato izdelajo še pozitiv in negativ logotipa v 

črno-beli varianti na barvni podlagi. 

 
ZAKLJUČEK IN EVALVACIJA 

Dijaki pospravijo za sabo in si ogledamo 

nastala dela ter ponovimo pojme: 

- celostna grafična podoba 

- grafični znak 

- temeljne likovne prvine 

- kolaž 

 

Dijake pohvalim in se jim zahvalim. 

Samostojno izvajajo 

likovno nalogo. 

 

 

 
 

Pospravijo za sabo. 

Dela postavijo na 

ogled. 

Opazujejo nastala 

dela in obnovijo 

likovne pojme. 

Samostojno likovno 

izražanje. 

 

 

 
 

Pospravljanje, 

opazovanje in 

ponovitev likovnega 

pojma, vrednotenje, 

pogovor, 

primerjava. 

 

2.5. POTEK IN REFLEKSIJA POUKA 

Učne ure sem izvajala v dveh oddelkih, z vsakim oddelkom sem izvedla 4 učne ure. En teden 

pred začetkom skupnih učnih ur, to je bilo v sredo, 3. 5. 2017, sem dijakom razdelila anketne 

vprašalnike. En oddelek je anketni vprašalnik izpolnjeval pri pouku umetnosti, drugi pa med 

razredno uro. Prvi dve učni uri sem izvajala v naslednjem tednu, to je bilo v sredo, 10., in 

četrtek, 11. 5. 2017, v sredo, 17., in četrtek, 18. 5. 2017, pa smo delo nadaljevali in zaključili. 

Učne ure sem v obeh oddelkih izvajala po istem učnem načrtu, vendar se je potek dela v razredih 

vseeno nekoliko razlikoval. Prvi oddelek je imel umetnost na urniku v sredo 1. in 2. šolsko uro, 

kar se je poznalo tako na odzivnosti dijakov kot tehnologije. Dijaki so sprva še nekoliko 

zadržani, potrebujejo kar precej podvprašanj, da se ob uvodnem pogovoru ob embalažah 

sprostijo in začnejo aktivno sodelovati v diskusiji. V nadaljevanju je zastarela računalniška 

tehnologija poskrbela za kar precejšnjo zakasnitev pri odpiranju ppt predstavitve, kar sem lahko 

izkoristila za nadaljevanje diskusije, ki se je razvila v prijeten sproščen pogovor o celostni 

grafični podobi. Je pa počasno delovanje tehnologije doprineslo k temu, da smo za teoretični 

del porabili več časa od predvidenega, zato je le nekaj najhitrejših dijakov uspelo zasnovati 

skice za izvedbo likovnega dela. V načrtovanju učnih ur sem namreč predvidela, da bodo 

dijakom do zaključka druge ure uspelo dokončati skice, v preostalih dveh urah pa bi izvedli 

likovno nalogo, evalvirali nastala likovna dela in rešili vprašalnike. Z vidika dinamike pouka 

se je v drugem oddelku, ki je imel umetnost na urniku v četrtek 3. in 4. šolsko uro, pokazala 

zelo pozitivna razlika. V tem oddelku so bili tako dijaki kot tudi računalnik, ki je bil pred tem 

že nekaj časa prižgan, precej bolj energični, tako je posledično tudi likovno-teoretični del pouka 

potekal hitreje. V tem oddelku je dijakom večinsko uspelo pripraviti skice za oblikovanje 

grafičnega znaka, kar se je v primerjavi s prvim oddelkom, ki je skice dokončeval v drugem 

tednu, izkazalo za boljšo varianto. Pri teh dijakih so bile pridobljene informacije še sveže in so 

dijaki hitro in uspešno skicirali svoje zamisli, v prihodnjem sklopu ur pa so se lažje in hitreje 

lotili likovne naloge, medtem ko smo v prvem oddelku morali najprej natančneje obnoviti 

bistvene poudarke, nato so dijaki v primerjavi z drugim oddelkom, potrebovali kar nekaj več 

časa, da so izoblikovali svoje ideje in izdelali skice, kar je vodilo v pomanjkanje časa za 

dokončanje likovne naloge. Dijake sem prijazno prosila za dokončanje likovnih del doma in 

kar nekaj jih je to tudi storilo. Pouk je sicer potekal tekoče in v skladu z učno pripravo. Dijake 

je tema pritegnila, pri pouku so sledili in aktivno sodelovali, kar se kaže tudi v nastalih likovnih 

delih, ki so v večji meri zelo dobra.   
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2.6. ANALIZA NASTALIH LIKOVNIH DEL DIJAKOV 

V nadaljevanju bom analizirala nastala likovna dela dijakov. V analizo je vključenih 25 nastalih 

likovnih del. Precej dijakom likovnih del v predvidenem času ni uspelo dokončati. Dijakom 

sem dala možnost dokončanja likovnih del doma, ker pa je bilo sodelovanje v raziskavi 

prostovoljno, tega vsi niso storili.  

Likovna dela dijakov sem vrednotila s pomočjo petstopenjske lestvice. Pri ocenjevanju sem se 

osredotočila na 4 glavne kriterije, in sicer:  

1. Upoštevanje kriterijev učinkovitega grafičnega znaka  

Opazovala sem, ali je grafični znak oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka. 

2. Primernost rabe tipografije 

Opazovala sem, ali je tipografija slogovno primerna glede na oblikovan grafični znak ter ali je 

glede na grafični znak primerne velikosti. 

3. Uporaba temeljnih likovnih prvin 

Pri tem kriteriju me je zanimalo, ali dijak s spretno uporabo likovnih prvin točke in linije, 

oblikuje učinkovit grafični znak, ali izbrana barva v grafičnem znaku podpira sporočilnost 

grafičnega znaka ter ali izbrana barva podlage podpira sporočilnost grafičnega znaka. 

4. Izvirnost in ustvarjalnost 

Vrednotila sem tudi, ali je grafični znak izviren, odstopa od drugih ter ali se dijak v likovni 

tehniki izraža pestro, bogato. 

Tabela 12: Osnovne statistike vrednotenja likovnih del glede na posamezen kriterij. 

                                                 
2 Pri dijakih, ki v grafičnem znaku niso uporabili 

tipografije, tega kriterija nisem upoštevala. 

3 Pri dijakih, ki v grafičnem znaku niso uporabili 

tipografije, tega kriterija nisem upoštevala. 

 

 N M Me Mo SD min maks 

1. Upoštevanje kriterijev učinkovitega 

grafičnega znaka 

       

Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji 

učinkovitega grafičnega znaka. 
25 4,2 4 5 0,9 2 5 

2. Primernost rabe tipografije        

Tipografija je slogovno primerna glede na 

oblikovan grafični znak. 
202 4,1 5 5 1,3 2 5 

Tipografija je glede na grafični znak primerne 

velikosti. 
203 3,9 5 5 1,4 2 5 

3. Uporaba temeljnih likovnih prvin        

Dijak s spretno uporabo likovnih prvin točke in 

linije, oblikuje učinkovit grafični znak. 
25 4,1 5 5 1,3 2 5 

Izbrana barva v grafičnem znaku podpira 

sporočilnost grafičnega znaka. 
25 4,4 5 5 1,0 2 5 

Izbrana barva podlage podpira sporočilnost 

grafičnega znaka. 
25 3,8 5 5 1,5 1 5 

4. Izvirnost in ustvarjalnost        

Grafični znak je izviren, odstopa od drugih. 25 3,9 5 5 1,4 2 5 

Dijak se v likovni tehniki izraža pestro, bogato. 25 3,2 2 2 1,5 1 5 
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Grafikon 10: Grafični prikaz srednjih vrednosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13: Skupno število posameznih doseženih 

ocen 

 

Grafikon 11: Grafični prikaz doseženih ocen

V povprečju so dijaki likovno nalogo izvedli zelo dobro. Da likovno delo ustreza postavljenim 

kriterijem, sem se večinsko bodisi strinjala (4) ali povsem strinjala (5). Dijaki so v povprečje 

najboljše rezultate dosegli pri kriteriju izbrana barva podpira sporočilnost grafičnega znaka 

(M=4,4, Me=5, Mo=5), sledi mu kriterij grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji 

učinkovitega grafičnega znaka (M=4,2, Me=4, Mo=5). Najslabše rezultate pa so v povprečju 

dosegali pri kriteriju dijak se v likovni tehniki izraža pestro, bogato (M=3,2, Me=2, Mo=2). 

Rezultati kažejo na to, da dijaki večinsko razumejo princip oblikovanja grafičnega znaka in 

imajo zanimive ideje, niso pa močni na likovnem področju, kar se kaže v površni in nerodni 

izvedbi likovne tehnike. Večina nastalih likovnih del je prejelo skupno oceno 4 (9 dijakov) in 

5 (9 dijakov). Štiri likovna dela sem ovrednotila s skupno oceno 3 in tri likovna z zadostno 

oceno.  
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2.6.1. LIKOVNA DELA OCENJENA Z ODLIČNO OCENO 

 

Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka, je preprost, 

zanimiv, primeren, enostaven za aplikacijo in hitro zapomnljiv. Dijak oblikuje učinkovit 

grafični znak s spretno uporabo likovnih prvin točke in linije. V načinu oblikovanja monograma 

dijak prepleta aktivno, pasivno in medialno linijo, dodatno vizualno pestrost dosega s svetlo-

temnim kontrastom, ki ga združuje s kontrastom barvne kvalitete in kvantitete. Tako izbrana 

barva v grafičnem znaku kot izbrana barva podlage podpirata sporočilnost grafičnega znaka. 

Grafični znak je izviren in odstopa od drugih. Grafični znak ohranja svojo zanimivost tudi v 

poenostavljeni enobarvni različici grafičnega znaka za uporabo na svetlih in temnih barvnih 

podlagah. Likovno delo je v tehniki kolaža izvršeno zelo spretno in natančno. Dijak je z izvedbo 

likovnega dela zadostil vsem postavljenim kriterijem. 

 

Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka, je preprost, 

zanimiv, primeren, enostaven za aplikacijo in hitro zapomnljiv. Dijak oblikuje učinkovit 

grafični znak, s spretno uporabo likovnih prvin točke in linije. V načinu oblikovanja simbola, 

v katerega vkomponira monogram, dijak prepleta aktivno in pasivno linijo s točko. Dodatno 

vizualno pestrost dosega s komplementarnim barvnim kontrastom, ki ga združuje s kontrastom 

barvne kvantitete. Spretno je izvedena tudi enobarvna poenostavitev grafičnega znaka, pri 

katerem dijak s pomočjo linije ustvarja tridimenzionalnost in razgibanost. Izbrana barva v 
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grafičnem znaku posnema naravno barvo lubenice, s čimer podpira sporočilnost grafičnega 

znaka. Nekoliko nejasna in precej neposrečena je izbira rumene barvne podlage za enobarvno 

varianto logotipa, ki s svojim močnim žarjenjem in barvnim odstopanjem od osnovnega 

grafičnega znaka razbije enotnost končnega likovnega dela. Grafični znak je oblikovan izvirno 

in odstopa od drugih. Likovno delo je v tehniki kolaža izvršeno zelo spretno in natančno.  

 

Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka, je zanimiv, 

primeren in hitro zapomnljiv. Dijak oblikuje učinkovit grafični znak s spretno kombinacijo 

aktivne in pasivne linije. Ustvarja zanimivo dinamiko med polnim in praznim prostorom, 

svetlo-temnim, ki pride posebej do izraza v negativu na temni podlagi. Nekoliko manj spretno 

je oblikovana enobarvna različica na svetli barvni podlagi, v kateri zaradi uporabljene zgolj 

aktivne linije grafični znak izgubi dinamiko. Dijak spretno združi uporabo kontrasta barvne 

kvalitete in kvantitete, Izbrana barva v grafičnem znaku, kot izbrana barva podlage podpirata 

sporočilnost grafičnega znaka. Uporabljena tipografija je oblikovno primerna glede na simbol, 

le barvno bi prišla bolj do izraza, če bi se dijak odločil za polno obarvane črke, kot so izvedene 

v negativu. Grafični znak je izviren in odstopa od drugih. Likovno delo je v tehniki kolaža s 

kombinacijo flomastra izvršeno zelo spretno in natančno. 

 

Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka, je preprost, 

zanimiv, primeren, enostaven za aplikacijo in hitro zapomnljiv. Dijakinja oblikuje učinkovit 

grafični znak s spretno uporabo likovnih prvin točke in linije. Dijakinja oblikuje simbol v 
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kombinaciji s sloganom. V načinu oblikovanja prepleta aktivno in pasivno linijo. Grafični znak 

gradi predvsem na odnosu med svetlo-temnim, na dinamiki med polnim in praznim prostorom. 

Tako izbrana barva v grafičnem znaku kot izbrana barva podlage podpirata sporočilnost 

grafičnega znaka. Izbrana tipografija je slogovno primerna. Grafični znak je izviren in odstopa 

od drugih. Grafični znak ohranja svojo zanimivost tudi v poenostavljeni enobarvni različici 

grafičnega znaka za uporabo na svetlih in temnih barvnih podlagah. Likovno delo je v tehniki 

kolaža izvršeno zelo spretno in natančno. Dijakinja je z izvedbo likovnega dela zadostila vsem 

postavljenim kriterijem. 

 

Grafični znak je sestavljen iz več elementov, ki pa jih je dijakinja spretno povezala v delujočo 

celoto, in dosegla enostavnost grafičnega znaka. Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji 

učinkovitega grafičnega znaka, je zanimiv, primeren, enostaven za aplikacijo in hitro 

zapomnljiv. Dijakinja kombinira kontrast barve v odnosu do barve s svetlo-temnim kontrastom, 

s katerim doda ravno pravšnjo mero dinamike, da grafični znak ne učinkuje preveč nežno. 

Izbrana barva v grafičnem znaku podpirata sporočilnost grafičnega znaka, le izbira svetlo 

modre podlage nekako pade iz konteksta in razbija enotnost celotnega likovnega dela. 

Uporabljena tipografija je slogovno primerna. Grafični znak je izviren in odstopa od drugih. 

Grafični znak ohranja svojo zanimivost tudi v poenostavljeni enobarvni različici grafičnega 

znaka za uporabo na svetlih in temnih barvnih podlagah. Likovno delo je v tehniki kolaža 

izvršeno zelo spretno in natančno.  
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Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka, je preprost, 

zanimiv, primeren, enostaven za aplikacijo in hitro zapomnljiv. Dijakinja oblikuje učinkovit 

grafični znak s spretno uporabo likovnih prvin točke in linije. V načinu oblikovanja prepleta 

aktivno, pasivno in medialno linijo, dodatno vizualno pestrost dosega s svetlo-temnim 

kontrastom. Tako izbrana barva v grafičnem znaku kot izbrana barva podlage podpirata 

sporočilnost grafičnega znaka. Uporabljena tipografija je slogovno primerna. Grafični znak je 

izviren in odstopa od drugih. Grafični znak ohranja svojo zanimivost tudi v poenostavljeni 

enobarvni različici grafičnega znaka za uporabo na svetlih in temnih barvnih podlagah. Likovno 

delo je v tehniki kolaža izvršeno zelo spretno in natančno. Dijakinja je z izvedbo likovnega dela 

zadostila vsem postavljenim kriterijem.  

 

Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka, je preprost, 

zanimiv, primeren, enostaven za aplikacijo in hitro zapomnljiv. Dijak oblikuje učinkovit 

grafični znak s spretno uporabo likovnih prvin točke in linije. V načinu oblikovanja znaka dijak 

prepleta aktivno in pasivno linijo, pestrost dosega s svetlo-temnim kontrastom, ki ga združuje 

s kontrastom barvne kvalitete. Tako izbrana barva v grafičnem znaku kot izbrana barva podlage 

podpirata sporočilnost grafičnega znaka. Grafični znak je izviren in odstopa od drugih. Grafični 

znak ohranja svojo zanimivost tudi v poenostavljeni enobarvni različici grafičnega znaka za 

uporabo na svetlih in temnih barvnih podlagah. Likovno delo je v tehniki kolaža izvršeno zelo 

spretno in natančno. Dijak je z izvedbo likovnega dela zadostil vsem postavljenim kriterijem. 
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Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka, je preprost, 

zanimiv, primeren, enostaven za aplikacijo in hitro zapomnljiv. Dijakinja oblikuje učinkovit 

grafični znak, s spretno uporabo likovnih prvin točke in linije. Grafični znak gradi predvsem na 

odnosu med svetlo-temnim, na dinamiki med polnim in praznim prostorom. Dodatno živost 

dosega z uporabo toplo-hladnega kontrasta. Tako izbrana barva v grafičnem znaku kot izbrana 

barva podlage podpirata sporočilnost grafičnega znaka. Izbrana tipografija je slogovno 

primerna. Grafični znak je izviren in odstopa od drugih. Grafični znak ohranja svojo zanimivost 

tudi v poenostavljeni enobarvni različici grafičnega znaka za uporabo na svetlih in temnih 

barvnih podlagah. Likovno delo je v tehniki kolaža izvršeno zelo spretno in natančno. Dijakinja 

je z izvedbo likovnega dela zadostila vsem postavljenim kriterijem. 

Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji 

učinkovitega grafičnega znaka, je preprost, 

zanimiv, primeren, enostaven za aplikacijo in 

hitro zapomnljiv. Dijakinja oblikuje učinkovit 

grafični znak s spretno uporabo likovnih prvin 

točke in linije. V načinu oblikovanja znaka 

prepleta aktivno in pasivno linijo, dodatno 

vizualno pestrost dosega s svetlo-temnim. Tako 

izbrana barva v grafičnem znaku kot izbrana 

barva podlage podpirata sporočilnost grafičnega 

znaka. Tipografija je slogovno primerna. 

Grafični znak je izviren in odstopa od drugih. 

Grafični znak ohranja svojo zanimivost tudi v 

poenostavljeni enobarvni različici grafičnega 

znaka za uporabo na svetlih in temnih barvnih 

podlagah. Likovno delo je v tehniki kolaža 

izvršeno zelo spretno in natančno. Dijakinja je z 

izvedbo likovnega dela zadostila vsem 

postavljenim kriterijem. 
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2.6.2. LIKOVNA DELA OCENJENA S PRAV DOBRO OCENO 

 

Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka, je zanimiv, 

primeren, enostaven za aplikacijo in hitro zapomnljiv. Dijakinja oblikuje učinkovit grafični 

znak s spretno uporabo likovnih prvin točke in linije. Grafični znak gradi predvsem na odnosu 

med svetlo-temnim, v enobarvni različici pa na dinamiki med polnim in praznim prostorom. 

Tako izbrana barva v grafičnem znaku kot izbrana barva podlage podpirata sporočilnost 

grafičnega znaka. Izbrana tipografija je slogovno primerna, vendar je velikost in pozicija napisa 

piškoti nepremišljena, zaradi česar ne pride do izraza. Grafični znak ohranja svojo zanimivost 

tudi v poenostavljeni enobarvni različici grafičnega znaka za uporabo na svetlih in temnih 

barvnih podlagah, je izviren in odstopa od drugih, vendar se dijakinja v likovni tehniki izraža 

nespretno. 

 

 

Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka. Tipografija je 

slogovno primerna glede na oblikovan grafični znak, dijakinja ustvari zanimivo dinamiko s 

simbolom, s katerim nadomesti črko. Dijakinja s spretno uporabo likovnih prvin točke, linije in 

oblike, oblikuje učinkovit grafični znak. Tako izbrana barva v grafičnem znaku kot tudi izbrana 
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barva podlage podpirata sporočilnost grafičnega znaka, vendar se dijakinja v likovni tehniki 

izraža nespretno, grafični znak je oblikovan površno in nedosledno. 

 

Grafični znak je zasnovan zelo zanimivo, vendar uporaba barve ni premišljena. Varianti 

grafičnega znaka na beli in črni podlagi, pri katerih dijak gradi na svetlo-temni dinamiki med 

polnim in praznim prostorom, sta zelo učinkoviti, medtem ko grafični znak oblikovan s 

pomočjo črne aktivne linije na svetlo zeleni podlagi postavljen na svetlo modro ozadje, ne pride 

do pravega izraza. Tipografija je zanimiva in slogovno primerna glede na oblikovan grafični 

znak. Dijak s spretno uporabo likovnih prvin točke, linije in oblike, oblikuje učinkovit grafični 

znak. Grafični znak je izviren in odstopa od drugih, vendar se dijak v likovni tehniki izraža 

nespretno, grafični znak je oblikovan površno in nedosledno. 

 

Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka. Tipografija je 

slogovno primerna glede na oblikovan grafični znak, dijak ustvari zanimivo dinamiko med 

velikimi in malimi črkami ter simbolom, s katerim nadomesti črko. Simbol med tipografijo, 

hkrati dodaja tudi svetlo-temen kontrast in kontrast barvne kvantitete, s čimer vnese med 

tipografijo svežino. Dijak s spretno uporabo likovnih prvin točke, linije in oblike, oblikuje 

učinkovit grafični znak. Tako izbrana barva v grafičnem znaku kot tudi izbrana barva podlage 

podpirata sporočilnost grafičnega znaka. Grafični znak je izviren, odstopa od drugih, vendar se 

dijak v likovni tehniki izraža nespretno, grafični znak je oblikovan površno in nedosledno. 
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Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka, je primeren, 

preprost, razlikovalen, zapomnljiv. Dijakinja grafični znak gradi na svetlo-temnem kontrastu, 

kontrastu barve kvalitete ter s spretno uporabo likovnih prvin točke in linije, oblikuje učinkovit 

grafični znak. Tako izbrana barva v grafičnem znaku kot tudi barva podlage podpirata 

sporočilnost grafičnega znaka. Grafični znak je izviren, odstopa od drugih, vendar se dijakinja 

v likovni tehniki izraža negotovo, grafični znak je oblikovan površno in nedosledno. 

 

Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka, je zanimiv, 

razlikovalen in zapomnljiv. Tipografija je slogovno primerna glede na oblikovan grafični znak. 

Dijakinja z uporabo likovnih prvin točke in linije, oblikuje učinkovit grafični znak. Izbrana 

barva v grafičnem znaku podpira sporočilnost grafičnega znaka. Pri izbiri barvne podlage je 

dijakinja površna, bel grafični znak na svetli podlagi ne pride do izraza. Grafični znak je izviren, 

dijakinja se v likovni tehniki izraža pestro. 
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Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka. Uporabljena 

tipografija je primerne velikosti, vendar ni oblikovana premišljeno. Dijakinja oblikuje zanimiv 

odnos med barvami in oblikami. Pestrost grafičnega znaka se v enobarvni različici izgubi, 

znaku manjka svetlo-temna dinamika, ki je v barvni različici močno prisotna. Izbrana barva v 

grafičnem znaku in barva podlage podpirata sporočilnost grafičnega znaka. Grafični znak je 

izviren in odstopa od drugih, vendar je dijakinja v izvedbi likovne tehnike nespretna in ne 

izkoristi širine možnosti, ki jih ponuja. 

 

Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka. Dijakinja oblikuje 

grafični znak, ki temelji na kontrastu barve v odnosu do barve, pri čemer svetlo roza na svetlo 

zeleni podlagi ne pride do izraza. Tipografija je glede na simbol slogovno primerna in primerne 

velikosti. Grafični znak ohranja zanimivost tudi v poenostavljeni enobarvni različici, ker pa 

dijakinja grafični znak gradi na barvnem odnosu, se tu sporočilnost nekoliko izgubi. Izbrane 

barve so zelo nežne, kar podpira sporočilnost, vendar grafični znak zaradi odsotnosti 

močnejšega kontrasta ne deluje zanimivo. Oblikovan grafični znak je izviren. Dijakinja likovno 

tehniko izvede dosledno. 
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Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka. Dijakinja skozi 

različne variante izčiščuje obliko. Grafični znak je najučinkovitejši v negativni različici na 

temni podlagi, pri kateri dijakinja opusti uporabo aktivne linije in se osredotoči na svetlo-temno, 

polno-prazno dinamiko, ki deluje precej bolj prepričljivo, od prvih dveh variant grafičnega 

znaka. Tipografija je slogovno primerna glede na oblikovan grafični znak, pozicijsko pa je 

preveč približana robu, zaradi česar je težje berljiva. Dijakinja s spretno uporabo likovnih prvin 

točke, linije in oblike, oblikuje učinkovit grafični znak. Tako izbrana barva v grafičnem znaku 

kot tudi barva podlage podpirata sporočilnost grafičnega znaka. Grafični znak je izviren, 

odstopa od drugih. Dijakinja se v likovni tehniki izraža negotovo in se v veliki meri poslužuje 

uporabe flomastra. 

2.6.3. LIKOVNA DELA OCENJENA Z DOBRO OCENO 

 

 

Grafični znak je zasnovan zelo zanimivo, vendar raba tipografije ni premišljena. Tipografija ne 

slogovno ne glede na pozicijo ne ustreza grafičnemu znaku, ki ima sicer dober potencial. 

Izbrana barva v grafičnem znaku in izbrana barva barvne podlage podpirata sporočilnost 

grafičnega znaka. Grafični znak je izviren, odstopa od drugih. Dijak se v likovni tehniki izraža 

zelo osnovno in ne izkoristi možnosti, ki jih ta ponuja. 
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Grafični znak je sicer primeren in aplikabilen, vendar je preveč enostaven, osnoven, morda bi 

dodana tipografija naredila znak bolj razlikovalen in zanimiv. Dijakinja se poslužuje svetlo-

temnega kontrasta in dinamike med točko in linijo, s čimer oblikuje zanimiv simbol, ki pa kot 

samostojen grafični znak ne deluje zadostno. Izbrane barve v grafičnem znaku in podlage 

podpirajo sporočilnost grafičnega znaka. Dijakinja se v likovni tehniki izraža negotovo in ne 

izkoristi možnosti, ki jih tehnika ponuja. 

 

Grafični znak je oblikovan v skladu s kriteriji učinkovitega grafičnega znaka, je zanimiv, 

razlikovalen, zapomnljiv, enostaven za aplikacijo v različnih medijih. Tipografija ni 

premišljena, grafični znak učinkuje precej bolje v variantah brez nje. Dijak se v izvedbi 

grafičnega znaka precej lovi, vsaka varianta znaka je drugačna, bolj poenostavljena. Sploh v 

enobarvni temni različici na svetli podlagi dijak izpelje zanimivo svetlo-temno dinamiko med 

zapolnjenim in praznim prostorom. Pri delu je dijak potreboval veliko dodatnega usmerjanja, 

nakar mu uspe oblikovati učinkovit grafični znak. Izbrana barva v grafičnem znaku in barva 

podlage podpirata sporočilnost grafičnega znaka. Grafični znak je izviren in odstopa od drugih. 

V izvedbi likovne tehnike je dijak nespreten in površen. 
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Grafični znak je primeren, aplikabilen, zapomnljiv, vendar pretirano osnoven, da bi bil 

razlikovalen in zanimiv. Tipografija je slogovno primerna glede na oblikovan grafični znak. 

Tipografija je glede na grafični znak premajhna in nezanimivo pozicionirana. Dijakinja grafični 

znak gradi s pomočjo pasivne linije, ki se ustvarja ob postavitvi različnih oblik. Tako izbrana 

barva v grafičnem znaku kot barva podlage podpirata sporočilnost grafičnega znaka. Grafični 

znak ni izrazito izviren in učinkovit. Likovna tehnika je izvedena dobro. 

2.6.4. LIKOVNA DELA OCENJENA Z ZADOSTNO OCENO 

 

Grafični znak je sicer primeren in enostaven za aplikacijo v različnih medijih, vendar je preveč 

poenostavljen, zaradi česar je povsem nezanimiv. Uporabljena tipografija je primerne velikosti, 

vendar ni oblikovana premišljeno. Dijakinja oblikuje tako preprost grafični znak, da se niti ne 

poslužuje uporabe likovnih prvin točke in linije. Izbrana barva v grafičnem znaku in barva 

podlage sicer podpirata sporočilnost grafičnega znaka, vendar kljub temu oblikovan grafični 

znak ni učinkovit. Grafični znak ni izviren. Dijakinja se v likovni tehniki izraža togo in ne 

izkoristi širine njenih možnosti. 
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Grafični znak je sicer primeren, vendar je oblikovan zelo nespretno, zaradi česar ni učinkovit. 

Dijakinja v grafičnem znaku nepremišljeno in nerodno združuje različne elemente. Grafični 

znak deluje zelo nejasno in neprepričljivo. Uporabljena tipografija ni premišljena in ni slogovno 

primerna glede na oblikovan grafični znak. Dijakinja zelo nespretno uporablja likovni prvini 

točka in linija. Izbrana barva v grafičnem znaku sicer podpira sporočilnost grafičnega znaka, 

vendar barva ni uporabljena smiselno. Izbrana barva podlage glede na osnovni grafični znak ni 

smiselna. Grafični znak ni izviren. Dijakinja se v likovni tehniki izraža zelo nespretno. 

Grafični znak je sicer primeren in enostaven za 

aplikacijo v različnih medijih, vendar je preveč 

poenostavljen, zaradi česar je nezanimiv. 

Uporabljena tipografija ni premišljena in ni 

slogovno primerna glede na oblikovani grafični 

znak. Dijak oblikuje tako preprost grafični znak, da 

se niti ne poslužuje uporabe likovnih prvin točke in 

linije. Izbrana barva v grafičnem znaku in barva 

podlage sicer podpirata sporočilnost grafičnega 

znaka, vendar kljub temu oblikovan grafični znak ni 

učinkovit. Grafični znak ni izviren. Dijak se v 

likovni tehniki izraža togo in ne izkoristi širine 

njenih možnosti. 
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2.7. ANALIZA PODATKOV PRIDOBLJENIH S POMOČJO ANKETNEGA 

VPRAŠALNIKA PO IZVEDENIH UČNIH URAH TER PRIMERJAVA Z 

REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA PRED IZVEDBO UČNIH 

UR 
V tem poglavju bom predstavila podatke pridobljene z anketnim vprašalnikom po izvedenih 

učnih urah, ki sem jih dopolnila s kvalitativno interpretacijo odgovorov na vprašanja odprtega 

tipa. Dijakom sem enak anketni vprašalnik kot pred izvedbo učnih ur razdelila ob koncu četrte 

učne ure. Ob interpretaciji rezultatov podam tudi primerjavo z rezultati, pridobljenimi s 

pomočjo anketnega vprašalnika pred izvedbo učnih ur. 

 

2.7.1. VPRAŠANJA Z INFORMACIJAMI O ANKETIRANCIH  
 

 

 

 

 

 
 

Spol 
1.vprašalnik 2. vprašalnik 

f f % f f % 

Moški 11 30,6 11 30,6 

Ženski 25 69,4 25 69,4 

Skupaj 36 100,0 36 100,0 

Tabela 14: Anketirani glede na spol. 

 

Izobraževalni 

program 

1. 

vprašalnik 

2. 

vprašalnik 

f f % f f % 

Hortikulturni 

tehnik 
15 41,7 12 33,3 

Kmetijsko-

podjetniški 

tehnik 

5 13,9 6 16,7 

Živilsko-

prehranski 

tehnik 

16 44,4 18 50,0 

Skupaj 36 100,0 36 100,0 

Tabela 15: Anketirani glede na izobraževalni 

program. 

 

Grafikon 12: Prikaz spola anketirancev glede na izobraževalni program. 
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V anketi je znova sodelovalo 36 dijakov, od tega je bilo 11 moških in 25 žensk.4 Glede na spol 

je število sodelujočih tudi v tej anketi enako kot v prvi. 18 dijakov obiskuje program Živilsko-

prehranski tehnik (v prvi anketi 16), 12 Hortikulturni tehnik (v prvi anketi 15), 6 dijakov, ki so 

sodelovali v anketi, pa obiskuje program Kmetijsko podjetniški tehnik (v prvi anketi 5). Do 

rahlih odstopanj v številu anketirancev glede na izobraževalni program pride zaradi odsotnosti 

nekaterih dijakov in prisotnosti nekaterih, ki so bili odsotni pri prvem anketiranju. 

2.7.2. ANKETNA VPRAŠANJA 
 

 

 

 

Odločitev 

za grafični 

znak 

1.vprašalnik 2.vprašalnik 

f f % f f % 

Da 31 86,1 32 88,9 

Ne 5 13,9 4 11,1 

Skupaj 36 100,0 36 100,0 

Tabela 16: Odločitev za lasten grafični znak v 

primeru samostojne podjetniške poti. 

 

Grafikon 13: Prikaz odločitve anketirancev za 

lasten grafični znak. 

V prvem anketnem vprašanju sem dijake spraševala, ali bi se odločili za lasten grafični znak, 

če bi se podali na samostojno podjetniško pot. Dijaki so bili v podvprašanju naprošeni, naj 

odločitev utemeljijo. Že v prvi anketi je večina dijakov na vprašanje odgovorila s pritrdilnim 

odgovorom, teh je bilo 31, v drugi anketi je pritrdilno odgovoril en dijak več (32), medtem ko 

je na vprašanje odgovorilo z ne že v prvi anketi zgolj 5 dijakov, v drugi pa 4. Dijaki, ki bi se 

odločili za lasten grafični znak, so v prvi anketi svojo odločitev v večini utemeljevali, da bi s 

tem dosegli večjo prepoznavnost, razlikovalnost, da bi se jih stranke lažje zapomnile. Dva 

dijaka, ki se v prvi anketi ne bi odločila za lasten logotip, sta se pri utemeljitvi sklicevala na 

pomanjkanje ustvarjalnih idej, en dijak je odločitev utemelji s tem, da ga podjetništvo ne 

zanima. 7 izmed vseh vprašanih dijakov v prvi anketi svoje odločitve ni znalo utemeljiti. Iz 

rezultatov prve ankete je bilo razvidno, da dijaki, ki bi se odločili za lasten grafični znak, 

razumejo bistveno prednost kvalitetnega grafičnega znaka, medtem ko utemeljitve odgovorov 

dijakov, ki se za lasten grafični znak ne bi odločili, bolj nakazuje na površnost branja oz. 

nerazumevanje bistva, po čemer jih vprašanje sprašuje. V drugi anketi so dijaki, ki bi se odločili 

za lasten grafičen znak, navajali enake razloge kot v prvi, vendar so ti bolj poglobljeno opisani. 

V prvi anketi so dijaki odgovarjali bolj z besednimi zvezami, medtem ko v drugi anket v večini 

odgovarjajo v povedih, kar nakazuje na to, da so o svoji odločitvi bolj prepričani oz. znajo svoje 

mnenje jasneje artikulirati. En dijak, ki se ne bi odločil za lasten grafični znak, se še vedno 

sklicuje na pomanjkanje idej, enemu dijaku se zdi pretežko. 3 izmed vseh vprašanih dijakov 

svoje odločitve niso znali utemeljiti, kar so 4 dijaki manj kot v prvem anketnem vprašalniku. Iz 

pridobljenih podatkov lahko sklepam, da so dijaki med učnimi urami poglobili razumevanje 

vloge grafičnega znaka. 

  

                                                 
4 V nadaljevanju je za oba spola uporabljena beseda dijak. 
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Odločitev 

za cgp 

1.vprašalnik 2.vprašalnik 

f f % f f % 

Da 26 72,2 24 66,7 

Ne 10 27,8 12 33,3 

Skupaj 36 100,0 36 100,0 

Tabela 17: Odločitev za izoblikovano celostno 

grafično podobo v primeru samostojne podjetniške 

poti. 

 

Grafikon 14: Prikaz odločitve anketirancev za 

oblikovano celostno grafično podobo. 

V nadaljevanju me je zanimalo, ali bi se dijaki odločili tudi za oblikovanje celostne grafične 

podobe, če bi se podali na samostojno podjetniško pot. V podvprašanju sem dijake tudi tu 

pozvala, naj svojo odločitev utemeljijo. Za oblikovanje celostne grafične podobe bi se v prvem 

anketnem vprašalniku odločilo nekoliko maj dijakov kot za lasten grafični znak, in sicer 26, kar 

še vedno predstavlja večinski delež vprašanih. Z ne je odgovorilo 10 dijakov. V drugem 

anketnem vprašalniku je število dijakov, ki bi se odločili za celostno grafično podobo 

presenetljivo padlo, in sicer bi se zanjo odločilo 24 dijakov, kar sta dva dijaka manj kot v prvem. 

Za celostno grafično podobo se tokrat ne bi odločilo 12 dijakov, kar predstavlja tretjinski delež 

vseh vprašanih. Dijaki, ki so v prvem anketnem vprašalniku odgovorili pritrdilno, so svojo 

odločitev utemeljevali podobno kot odločitev za grafični znak, da bi s tem dosegli večjo 

prepoznavnost, da bi se jih stranke lažje zapomnile. Trije dijaki utemeljujejo, da bi na tak način 

dosegli poenotenje videza izdelkov. Večina dijakov, ki se za oblikovanje celostne grafične 

podobe ne bi odločila, svoje odločitve ni utemeljila. En dijak zapiše, »ker ne vem, kaj to je«. V 

drugem anketnem vprašalniku ostajajo pritrdilni odgovori podobni, razlika se kaže predvsem v 

utemeljitvah dijakov, zakaj se zanjo ne bi odločili. Odločitev utemeljujejo, da je to prezahtevno, 

da bi jim vzelo preveč časa, da bi uporabljali zgolj grafičen znak, kar kaže na večje 

razumevanje, kaj celostna grafična podoba sploh je, kot se kaže v odgovorih iz prvega 

anketnega vprašalnika.  

V naslednjem sklopu vprašanj sem med dijaki želela preveriti poznavanje in razumevanje 

celostne grafične podobe. Spraševala sem jih po elementih, ki so sestavni del celostne grafične 

podobe, o znanjih, ki so potrebna za oblikovanje kvalitetne celostne grafične podobe, ter o 

temeljnih zakonitostih, ki dajejo celostni grafični podobi svoje mesto v sodobnem podjetništvu.  

Naštela sem 15 besednih zvez, od tega 10, ki so sestavni elementi celostne grafične podobe. 

Dijake sem pozvala, naj podčrtajo besedno zvezo, ki bi jo uvrstili k celostni grafični podobi. V 

številu pravilnih odgovorov so dijaki v prvem anketnem vprašalniku oblikovali lepo Gaussovo 

krivuljo, največje število dijakov (8) je pravilno podčrtalo 5 besednih zvez. V drugem 

vprašalniku se vrh krivulje premakne v prid večjemu številu pravilno podčrtanih elementov. 

Največ dijakov (9) je pravilno podčrtalo 8 besednih zvez. V prvem anketnem vprašalniku vseh 

besednih zvez ni pravilno podčrtal noben dijak, v drugem pa en dijak. V prvem anketnem 

vprašalniku dva dijaka nista podčrtala nobenega pravega elementa, prav tako ne tudi v drugem. 

V prvem anketnem vprašalniku je en dijak podčrtal 2 pravilna elementa, trije dijaki so pravilno 

določili 3 elemente, štirje dijaki so pravilno podčrtali 4 besedne zveze, pet dijakov jih je 

pravilno določilo 6 in šest dijakov 7. 
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V drugem anketnem vprašalniku so 3 dijaki določili 3 pravilne elemente. Prav tako so 3 dijaki 

pravilno določili 4. Dva dijaka sta pravilno podčrtala 5 besednih zvez, 7 dijakov jih je pravilno 

podčrtalo 6 in 6 dijakov je pravilno določilo 7 elementov, trije dijaki pa so pravilno določili 9 

elementov, ki spadajo k celostni grafični podobi. Tudi v drugem anketnem vprašalniku so dijaki 

večinsko pravilno označili logotip (33 dijakov), barvo ozadja prepoznava 29 dijakov, simboliko 

barv 28, plakat 27 in spletno stran 27 dijakov. Več kot polovica dijakov prav tako prepoznava, 

kot element celostne grafične podobe tipografijo (23 dijakov) in promocijske tiskovine (19 

dijakov). V manjši meri dijaki še vedno prepoznavajo vrednote organizacije/podjetja (4 dijaki) 

in vsebino ponudbe (7 dijakov). Nekaj dijakov je celostni grafični podobi še vedno pripisovalo 

napačne elemente, in sicer obratovalni čas 5 dijakov, 9 dijakov je podčrtalo internetni brskalnik, 

8 dijakov je podčrtalo službeni telefon, 3 dijaki število zaposlenih ter vrsto kave 2 dijaka. V 

primerjavi z rezultati prvega anketnega vprašalnika, ki so nakazovali na nejasno razumevanje 

dijakov, kje se začne in konča področje celostne grafične podobe znotraj poslovanja podjetja/ 

organizacije, drugi vprašalnik z zmanjšanjem števila napačnih in povečanjem števila pravilnih 

elementov, ki so jih izbirali dijaki, kaže na jasnejše razumevanje pri dijakih. Zelo očitno se pri 

dijakih poveča prepoznavanje tipografije in barve ozadja, kot elementa celostne grafične 

podobe, s katerima so se natančneje ukvarjali pri izvedbi likovne naloge.

 

 

 

 

 

 

Tabela 18: Elementi, ki so jih dijaki uvrstili k 

celostni grafični podobi. 
Tabela 19: Število elementov, ki so jih dijaki 

pravilno razvrstili. 

 

Spada k celostni 

grafični podobi 

1. 

vprašalnik 

2. 

vprašalnik 

N/100 % = 

36 

N/100 % 

= 36  

f f % f f % 

Tipografija 14 38,9 23 63,9 

Število 

zaposlenih 
2 5,5 3 8,3 

Spletna stran 29 80,6 27 75,0 

Poslovna vizitka 31 86,1 28 77,8 

Službeni telefon 11 30,6 8 22,2 

Plakat 24 66,7 27 75,0 

Vrsta kave 1 2,8 2 5,6 

Promocijske 

tiskovine 
16 44,4 19 52,8 

Logotip 34 94,4 33 91,7 

Vrednote 

organizacije 
4 11,1 4 11,1 

Vsebina ponudbe 8 22,2 7 19,4 

Barva ozadja 18 50,0 29 80,6 

Simbolika barv 20 55,6 28 77,8 

Obratovalni čas 10 27,8 5 13,9 

Internetni 

brskalnik 
11 30,6 9 25 

Število 

pravilnih 

razvrstitev 

1. vprašalnik 2. vprašalnik 

f f % f f % 

10 0 0,0 1 2,8 

9 3 8,3 3 8,3 

8 4 11,1 9 25,0 

7 6 16,7 6 16,7 

6 5 13,9 7 19,4 

5 8 22,2 2 5,6 

4 4 11,1 3 8,3 

3 3 8,3 3 8,3 

2 1 2,8 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 

0 2 5,6 2 5,6 

Skupaj 36 100,0 36 100,0 
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Grafikon 15: Grafični prikaz števila pravilnih razvrstitev. 

 

 

Grafikon 16: Grafični prikaz števila dijakov glede na izbor določenega elementa cgp 

V naslednjem vprašanju sem dijake pozvala, naj po pomembnosti razvrstijo znanja in veščine, 

ki so potrebne za oblikovanje kvalitetne celostne grafične podobe. Dijaki so veščine razvrščali 

od 1 do sedem, s čimer so z 1 označili znanje, ki se jim zdi najpomembnejše, s 7 pa najmanj 

pomembno.  

Dijaki so tako kot v prvem anketnem vprašalniku, tudi v drugem v povprečju najvišje postavljali 

ustvarjalnost, kreativnost (M2=2,4; Me2=2; Mo2=1), sledi jima ponovno likovna nadarjenost 

(M2=3,4; Me2=3, Mo2=2). Na zadnje mesto so v prvem anketnem vprašalniku največkrat 
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postavili poznavanje poslanstva, filozofije, ciljev in strategije organizacije (M1=5,4; Me1=6; 

Mo1=6) ter znanje s področja psihologije zaznave (M1=5,4; Me1=6; Mo1=6), v drugem 

anketnem vprašalniku na zadnje mesto še vedno postavljajo znanje s področja psihologije 

zaznave (M2= 5,4, Me2=6, Me2=7), medtem ko se je poznavanje poslanstva, filozofije, ciljev in 

strategije organizacije pomaknilo dve mesti višje (M2=4,4, Me2=4,5, Mo2=6), kar je precej 

presenetljivo, glede na to, da v predhodnem vprašanju dijaki večinsko vrednot organizacije niso 

prepoznavali, kot sestavine oblikovanja cgp. 

 

 N M1 M2 Me1 Me2 Mo1 Mo2 SD1 SD2 mi

n 

mak

s 

Obvladanje računalniških 

programov za izdelavo 

vektorske grafike. 

36 3,6 4,2 4 5 1 6 2,0 2,1 1 7 

Likovna nadarjenost. 36 3,0 3,4 2,5 3 2 2 1,7 1,9 1 7 

Ustvarjalnost, kreativnost. 36 2,5 2,4 2 2 1 1 1,6 1,7 1 7 

Poznavanje poslanstva, 

filozofije, ciljev in 

strategije organizacije. 

36 5,4 4,4 6 4,5 6 6 1,6 1,9 1 7 

Poznavanje osnovnih 

likovnih zakonitosti. 
36 4,3 3,5 4 3 3 3 1,7 1,7 1 7 

Znanje s področja 

psihologije zaznave. 
36 5,4 5,4 6 6 6 7 1,7 1,6 1 7 

Poznavanje sodobnih 

trendov oblikovanja. 
36 3,8 4,7 3,5 4,5 5 7 1,9 1,9 1 7 

Tabela 20: Osnovne statistike razvrščanja potrebnih znanj in veščin, za oblikovanje kvalitetne celostne grafične 

podobe. 

 

Grafikon 17: Grafični prikaz srednjih vrednosti. 

V nadaljevanju sem dijakom navedla pet trditev v povezavi z vlogo in značilnostmi celostne 

grafične podobe. S trditvami so se dijaki v prvem vprašalniku v povprečju strinjali (4) ali se 

niso mogli odločiti (3). V drugem vprašalniku pa se dijaki s strditvami predvsem strinjajo (4). 

Manjše število dijakov, ki je izbiralo odgovor ne vem, ponovno nakazuje na jasnejše 

razumevanje med dijaki. 
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 N M1 M2 Me1 Me2 Mo1 Mo2 SD1 SD2 min1 min2 maks1 maks2 

Ponudniki na trg 

vstopajo … 
36 4,1 3,8 4 4 4 4 0,9 1,0 1 2 5 5 

Kvaliteten 

logotip in 

celostna … 

36 4,1 4,1 4 4 4 5 0,9 1,1 2 1 5 5 

Celostna 

grafična podoba 

je … 

36 3,3 3,6 3 4 3 4 0,5 0,8 3 1 4 5 

Za oblikovanje 

kvalitetne … 
36 3,4 3,6 3,5 4 4 4 0,8 1,1 2 1 5 5 

S pomočjo 

poznavanja … 
36 3,6 3,8 3 4 3 4 0,8 0,9 2 2 5 5 

Tabela 21: Osnovne statistike opredelitev dijakov glede trditev, ki se navezujejo na oblikovanje celostne grafične 

podobe. 

 

 

Grafikon 18: Grafični prikaz srednjih vrednosti. 

Naslednji dve vprašanji sta se navezovali na glavne značilnosti oblikovanja kvalitetnega 

grafičnega znaka. V osmem vprašanju sem dijakom ob grafičnem znaku Nike navedla trditev, 

da grafični znak na sliki velja za enega izmed najboljših grafičnih znakov na globalni ravni. Ob 

tem sem jim zastavila nalogo našteti tri lastnosti, ki ga po njihovem mnenju delajo kvalitetnega. 

V prvem anketnem vprašalniku je večini dijakov grafičnemu znaku uspelo pripisati dve 

lastnosti, medtem ko v drugem večina dijakov pripiše po 3 lastnosti. Trije dijaki grafičnemu 

znaku lastnosti še vedno ni znalo pripisati, kar pa so 4 dijaki manj kot v prvem vprašalniku. 

Dijaki kot lastnosti znova naštevajo predvsem unikatnost, enostavnost, prepoznavnost. 

V devetem vprašanju sem dijakom ob grafičnem znaku kitajske restavracije navedla trditev, da 

velja prikazani grafični znak za enega izmed bolj ponesrečenih oblikovalskih poskusov. Na 

izbiro so imeli tri utemeljitve, zakaj in obkrožiti so morali tisto, ki so jo presodili za 

najustreznejšo. Že v prvem anketnem vprašalniku je največ dijakov razlog prepoznalo v 

kombinaciji oblik, ki v naši zaznavi sprožajo asociacije (23 dijakov), v drugem anketnem 

vprašalniku se je to število še nekoliko povečalo (26 dijakov). 11 dijakov je menilo, da zaradi 
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kombinacije organskih in geometrijskih oblik, v drugem vprašalniku 7. V prvem anketnem 

vprašalniku 1 dijak, v drugem pa so trije dijaki neprimernost grafičnega znaka pripisal barvni 

kombinaciji.  

Razlog 

ponesrečenosti 

grafičnega 

znaka 

1. 

vprašalnik 

2. 

vprašalnik 

f f% f f% 

Barvna 

kombinacija 
2 5,5 3 8,3 

Kombinacija 

organskih in 

geometrijskih 

oblik 

11 30,6 7 19,5 

Kombinacija 

oblik, ki v naši 

zaznavi 

sprožajo 

asociacije 

23 63,9 26 72,2 

Skupaj 36 100,0 36 100,0 

Tabela 22: Razlogi ponesrečenih oblikovalskih 

odločitev, ki jih učenci pripisujejo grafičnemu 

znaku. 

 

 

 

Grafikon 19: Grafični prikaz izbranih odgovorov.

Zadnje vprašanje je bilo namenjeno preverjanju poznavanja osnovnih likovnih pojmov. Dijaki 

so iskali pare med sedmimi grafičnimi znaki in likovnimi pojmi. V prvem anketnem vprašalniku 

je največ dijakov (15) pravilno določilo 1 par, vseh parov pa ni pravilno določil noben dijak, 

rezultat se je v drugem vprašalniku nekoliko izboljšal, vendar ostaja še vedno zelo nizek. Največ 

dijakov je pravilno povezalo en (11 dijakov) oziroma dva para (10 dijakov). 6 dijakov je 

pravilno povezalo 3 pare, trije dijaki 4 pare, en dijak je pravilno povezal 9 parov in en dijak je 

pravilno povezal vse pare. Iz rezultatov je razvidno, da se je poznavanje osnovnih likovnih 

pojmov pri dijakih nekoliko osvežilo, a ostaja še vedno zelo šibko. 

 

Število 

pravilnih 

parov 

1. vprašalnik 2. vprašalnik 

f f% f f% 

7 0 0,0 1 2,8 

6 0 0,0 1 2,8 

5 0 0,0 0 0,0 

4 2 5,5 3 8,3 

3 4 11,1 6 16,7 

2 9 25,0 10 27,8 

1 15 41,7 11 30,5 

0 6 16,7 4 11,1 

Skupaj   36 100,0 

Tabela 23: Število parov, ki so jih dijaki pravilno 

povezali. 

 

 

Grafikon 20: Grafični prikaz števila pravilnih 

parov. 
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SKLEP 

V raziskavi me je zanimalo, s kakšnim načinom dela in pristopom v razredu bi lahko pri dijakih 

spodbudila razmišljanje in pripomogla k povečanju njihovega razumevanja vloge celostne 

grafične podobe, saj se po končanem poklicnem srednješolskem izobraževanju marsikateri 

dijak poda na samostojno podjetniško pot in je s tem soočen tudi s potrebo po lastnem grafičnem 

znaku in celostni grafični podobi.  

Z raziskavo sem iskala odgovore na štiri postavljena raziskovalna vprašanja. In sicer me je 

zanimalo: Kakšno je razumevanje vloge celostne grafične podobe med dijaki? Kakšno je 

stališče dijakov do vloge celostne grafične podobe? Ali dijaki na podlagi predstavitve 

analiziranih grafičnih znakov in likovne izkušnje bolje razumejo vlogo celostne grafične 

podobe? Ali dijaki na podlagi predstavitve analiziranih grafičnih znakov in likovne izkušnje 

znajo prepoznati likovne elemente kvalitetne celostne grafične podobe? 

Raziskava je pokazala, da dijaki pred izvedbo učnih ur razumejo bistveno prednost kvalitetnega 

grafičnega znaka, nimajo pa širšega vedenja o vseh dejavnikih, ki vplivajo na njegovo 

oblikovanje. Dijaki prav tako načeloma vedo, kaj je celostna grafična podoba, nimajo pa 

poglobljenega vedenja o tem, kaj vse v vsebi vključuje.  

Do vloge celostne grafične podobe dijaki pred izvedbo učnih ur nimajo izoblikovanega jasnega 

stališča. S trditvami se bodisi strinjajo ali niso opredeljeni.  

Pri dijakih se po analizi grafičnih znakov in lastni likovni izkušnji kaže jasnejše razumevanje 

področja celostne grafične, dijaki navajajo jasnejše in bolj poglobljene odgovore, kar nakazuje 

na to, da so o svoji odločitvi bolj prepričani oz. znajo svoje mnenje jasneje artikulirati. 

V kvaliteti nastalih likovnih del se pri dijakih kaže dobro razumevanje likovnih elementov 

celostne grafične podobe, vendar pa teoretično znanje, ki so ga pokazali z odgovori v anketnem 

vprašalniku, ostaja šibko tudi po izvedbi učnih ur. 
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ZAKLJUČEK 

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

poslanstvo, filozofijo, cilje in strategije organizacije. Kvaliteten logotip in celostna grafična 

podoba lahko pomembno pripomoreta k ponudnikovi prepoznavnosti, saj je vizualna zaznava 

za človeka najpomembnejši način spoznavanja. 

Na gledalčevo vizualno zaznavo lahko učinkovito vplivamo s poznavanjem likovnih 

zakonitosti in spretnim povezovanjem njenih prvin v delujočo celoto. Preko svetlostnih in 

tonskih razlik dobivamo iz okolja predvsem informacije o obliki in površini stvari ter globini 

prostora, medtem ko je barva subjektivno doživetje, ki ga sproži draženje receptorjev na 

mrežnici. Barva je pomemben element znotraj celostne grafične podobe organizacije, saj barve 

že same po sebi in v odnosu med sabo pomembno pripomorejo k učinkovitosti grafične podobe. 

Barva lahko pripomore k večji učljivosti pa tudi k prepoznavnosti, razlikovalnosti, berljivosti 

in ne nazadnje referenčnosti grafičnega simbola in celostne grafične podobe. Likovna naloga 

točke je, da pritegne in zadrži gledalčev pogled. Zato kot točke dojemamo vse oblike, katerih 

gibanje je usmerjeno v njeno notranjost. Kadar se več točk pojavlja v zaporedju, se naše oči 

gibljejo od ene do druge, kar povzroči, da jih zaznamo kot linijo. Linija nastaja kot sled, ki je 

posledica gibanja, zato je gibanje tudi njena glavna lastnost, saj linija s svojim potekom vodi 

pogled skozi vidno ali likovno polje. 

Vsak oblikovalski izdelek, na bolj ali manj kvaliteten in smiseln način komunicira z družbo, 

katere del je. Butina (1997) ugotavlja: »Glede na to, da je vsak likovni produkt tudi specifična 

oblika komuniciranja, lahko likovno produkcijo štejemo tudi kot posebno obliko izražanja, kot 

poseben likovni jezik« (str. 17). Izpostavlja, da se zaradi družbene pogojenosti jezika, 

likovnikov odnos do narave in do družbe izraža v njegovem likovnem jeziku. Ni pomembno 

samo to, na kakšen način se vpliv družbe odraža v nastalem oblikovalskem produktu, temveč 

tudi to, kako oblikovalci s svojim delom vplivajo na družbo, v kateri delujejo. 

Znamke, kot so Nike, Coca-cola in McDonald's, so vseprisotne, njihovi grafični znaki so 

zasidrani v našem kolektivnem spominu in se zdijo prisotni, odkar lahko pomnimo, ob njih smo 

odraščali in postali so del naše kulture.  

Poznavanje področja, ki ga pokriva celostna grafična podoba, lahko pomembno koristi dijakom 

srednjih poklicnih šol, saj se po končanem poklicnem srednješolskem izobraževanju 

marsikateri dijak poda na samostojno podjetniško pot in je s tem soočen tudi s potrebo po 

lastnem grafičnem znaku in izoblikovani celostni grafični podobi. To me je spodbudilo, da sem 

v raziskavi raziskala razumevanje vloge celostne grafične podobe med dijaki srednjih poklicnih 

šol. 

Podatki pridobljeni s pomočjo anketnih vprašalnikov in analize nastalih likovnih del dijakov 

kažejo na to, da je pri dijakih po izvedbi učnih ur razumevanje področja celostne grafične 

podobe jasnejše in bolj poglobljeno. Ob tem pa je iz rezultatov razvidno, da se je poznavanje 

osnovnih likovnih pojmov pri dijakih nekoliko osvežilo, a ostaja še vedno zelo šibko.  

Upam, da bo raziskava v pomoč učiteljem likovne umetnosti tako v srednjih poklicnih kot 

drugih srednjih in osnovnih šolah, ter spodbuda za povečanje poudarka na poznavanju osnovnih 

likovnih pojmov in principov oblikovanja celostne grafične podobe. 
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PRILOGE 

A. Anketni vprašalnik 

B. Ppt predstavitev kot učni pripomoček  

C. Vprašalnik za analizo grafičnih znakov kot učni pripomoček 

D. Ocenjevalna lestvica za vrednotenje nastali likovnih del dijakov 

  



 

 

 



 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

Pozdravljeni, moje ime je Mojca Frlic in sem študentka podiplomskega študija na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani, smer poučevanje: likovna pedagogika. Pred vami je anketni vprašalnik na 

temo vašega razumevanja in odnosa do vloge celostne grafične podobe. Pridobljeni rezultati 

bodo uporabljeni v namen raziskave, ki bo del mojega magistrskega dela. Anketa je anonimna, 

zato se vam ni potrebno podpisovati. Hvala za sodelovanje! 

1. Spol (Ustrezno obkroži) M Ž 

2. Izobraževalni program  

 

3. Ali bi se odločil/a za lasten grafičen znak, če bi se podal/a na 

samostojno podjetniško pot? (Ustrezno obkroži) 

 

DA 

 

NE 

Zakaj? (Utemelji svojo odločitev) ______________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
4. Ali bi se odločil/a tudi za oblikovanje celostne grafične 

podobe, če bi se podal/a na samostojno podjetniško pot? 

(ustrezno obkroži) 

 

 

DA 

 

 

NE 

Zakaj? (Utemelji svojo odločitev) ______________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. Kaj izmed naštetega bi uvrstil/a k celostni grafični podobi? (Podčrtaj ustrezne besede, 

oz. besedne zveze) 

Tipografija, število zaposlenih, spletna stran, poslovna vizitka, službeni telefon, plakat, vrsta 

kave, promocijske tiskovine, logotip, vrednote organizacije/podjetja, vsebina ponudbe, barva 

ozadja, simbolika barv, obratovalni čas, internetni brskalnik. 

Celostna grafična podoba (cgp) je vizualna podoba podjetja, organizacije. Glavna 

predstavnika celostne grafične podobe sta grafični znak in logotip. 



 

 

6. Po pomembnosti razvrsti znanja in veščine, ki so potrebna za oblikovanje kvalitetne 

celostne grafične podobe. (1 - najpomembneje, 7 - najmanj pomembno) 

___ Obvladanje računalniških programov za izdelavo vektorske grafike. 

___ Likovna nadarjenost. 

___ Ustvarjalnost, kreativnost. 

___ Poznavanje poslanstva, filozofije, ciljev in strategije organizacije. 

___ Poznavanje osnovnih likovnih zakonitosti. 

___ Znanje s področja psihologije zaznave. 

___ Poznavanje sodobnih trendov oblikovanja. 

___ Drugo: __________________________________________________________________ 

 

7. Preberi spodnje trditve in se opredeli, v kolikšni meri se z njimi strinjaš. (Obkroži 

ustrezno številko) 
 

 Nikakor 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 
Ne vem 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Ponudniki na trg vstopajo z raznovrstno 

ponudbo izdelkov in storitev, zato je za 

boljše tržne rezultate pomembno, da so 

ponudbe dobro promovirane in 

predstavljene. 

1 2 3 4 5 

Kvaliteten logotip in celostna grafična 

podoba lahko pomembno pripomoreta k 

prepoznavnosti organizacije. 

1 2 3 4 5 

Celostna grafična podoba je 

komunikacijski sistem, ki potrošniku na 

simbolni ravni posreduje poslanstvo, 

filozofijo, cilje in strategije organizacije. 

1 2 3 4 5 

Za oblikovanje kvalitetne celostne 

grafične podobe je ključnega pomena 

poznavanje likovnih zakonitosti. 

1 2 3 4 5 

S pomočjo poznavanja likovnih 

zakonitosti lahko učinkovito vplivamo 

na gledalčevo vizualno zaznavo. 

1 2 3 4 5 

  



 

 

 

8. Grafični znak, ki je na sliki, velja za enega izmed najboljših 

grafičnih znakov na globalni ravni. Katere njegove lastnosti 

so po tvojem mnenju tiste, ki ga delajo kvalitetnega? (Naštej 

vsaj 3 lastnosti) 

 

 

 

9. Grafični znak, ki je na sliki, velja za enega izmed bolj 

ponesrečenih oblikovalskih poizkusov. Zakaj? (Obkroži 

ustrezno črko) 

 

 

a) Zaradi nepremišljene barvne kombinacije. 

b) Zaradi nepremišljene kombinacije organskih in 

geometrijskih oblik. 

c) Zaradi nepremišljene kombinacije oblik, ki v naši 

zaznavi sprožajo asociacije 

 

10. Smiselno poveži pare. (K opisu pripiši črko ustrezne slike) 

A 

    

___ Simbolna funkcija barve 

B 

      

___ Toplo–hladni kontrast 

C 

 

___ Komplementarni kontrast 

Č 

 

___ Točka 

D 

       

___ Pasivna linija 

E 

  

___ Aktivna linija 

F 

   

 __  Svetlo–temni kontrast 

 



 

 

  



 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  



 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  



 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  



 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  



 

 

  
 

  
  

  
 

  
 

 

 

  

  

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

ANALIZA GRAFIČNEGA ZNAKA 

1. Grafični znak je (tipografski, ikonični, abstraktni, kombiniran) _____________________ 

2. Katerim kriterijem učinkovitega grafičnega znaka zadošča? (Obkroži in ustno 

utemelji!) 

a. Enostavnost in razlikovalnost 

b. Prepoznavnost in zapomnljivost  

c. Brezčasnost  

d. Berljivost 

e. Aplikabilnost 

f. Referenčnost in primernost 

3. Bi lahko v uporabljenih barvah iskali simbolni pomen in kakšen bi bil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Ali je uporabljen kateri izmed barvnih kontrastov? (Obkroži in ustno utemelji!) 

a. Kontrast barve v odnosu do barve 

b. Svetlo-temni 

c. Toplo-hladni 

d. Komplementarni 

e. Simultani 

f. Kontrast barvne kvalitete 

g. Kontrast barvne kvantitete 

5. Na kakšen način je v grafičnem znaku 

uporabljena točka? (Obkroži in ustno  

utemelji!)  

a. Usmerjanje pozornosti 

b. Disperzija pozornosti 

c. Točka ni uporabljena 

d. Drugo:  _____________________ 

_______________________________ 

6. Na kakšen način je v grafičnem znaku  

uporabljena linija? (Obkroži in ustno  

utemelji!)  

a. Aktivna linija 

b. Pasivna linija 

c. Medialna linija 

d. Kombinacija aktivne, pasivne in  

medialne linije 

e. Linija ni uporabljena 

f. Drugo:_________________ 

__________________________ 



 

 

VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL DIJAKOV 

OCENJEVALNA LESTVICA 

5. Upoštevanje kriterijev učinkovitega grafičnega znaka 

 Nikakor 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 
Ne vem 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Grafični znak je oblikovan v skladu s 

kriteriji učinkovitega grafičnega znaka. 
1 2 3 4 5 

 

6. Primernost rabe tipografije 

 Nikakor 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 
Ne vem 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Tipografija je slogovno primerna glede 

na oblikovan grafični znak. 
1 2 3 4 5 

Tipografija je glede na grafični znak 

primerne velikosti. 
1 2 3 4 5 

 

7. Uporaba temeljnih likovnih prvin 

 Nikakor 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 
Ne vem 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Dijak s spretno uporabo likovnih prvin 

točke in linije, oblikuje učinkovit 

grafični znak. 

1 2 3 4 5 

Izbrana barva v grafičnem znaku 

podpira sporočilnost grafičnega znaka. 
1 2 3 4 5 

Izbrana barva podlage podpira 

sporočilnost grafičnega znaka. 
1 2 3 4 5 

 

8. Izvirnost in ustvarjalnost 

 Nikakor 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 
Ne vem 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

Grafični znak je izviren, odstopa od 

drugih. 
1 2 3 4 5 

Dijak se v likovni tehniki izraža pestro, 

bogato. 
1 2 3 4 5 

 

 

 


