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Oblikovanje in vizualne komunikacije:

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

CGP IN LOGOTIP

LIKOVNA NALOGA:

OBLIKOVANJE LOGOTIPA

SREDNJA STROKOVNA ŠOLA



VIZUALNA SPOROČILA
Svet okoli nas je poln vizualnih sporočil: ob cesti so postavljeni prometni znaki, reklamni plakati nas vabijo, 
da kupimo določene izdelke, na televiziji predvajajo množico oglasov, na spletu in elektronskih napravah
so na izbiro aplikacije... 



GRAFIČNO OBLIKOVANJE

… Vse to je grafično oblikovanje in ker ste sami te dni dosti za računalnikom, vidite ogromno
oglasov, sporočil ki vas vabijo, da ostanete doma, se cepite in skrbite zase.

AKTUALNA VIZUALNA SPOROČILA:



GRAFIČNI OBLIKOVALEC
Vizualna sporočila mora nekdo ustvariti in to je vloga grafičnega oblikovalca, ki predstavi
izdelek ali njegovo vsebino na urejen, jasen, predvsem pa na vizualno zanimiv način. 

GRAFIČNI/NA OBLIKOVALEC/KA PRI RISANJU IN 
DELU Z RAČUNALNIŠKIM PROGRAMOM…



Grafični oblikovalec z vidnimi znaki- besedili, slikami, fotografijami, znaki –
oblikuje celostno podobo sporočila, ki ga naročnik namenja javnosti. 

Tako nastanejo:

KNJIGE



PLAKATI



BROŠURE IN LETAKI



SPLETNE STRANI



APLIKACIJE NA PAMETNIH TELFONIH 



Kaj je celostna grafična podoba ali CGP?

Elementi celostne podobe- CGP so vizitka, dopisni list, plakat, pisemska
ovojnica, katalogi, brošure, plakati, letaki, žigi, naslovne table, spletna
stran itd. 



PRIMER: CGP PODJETJA “KATARINCA”



Osrednji element celostne grafične podobe- CGP je logotip, ki se 

pojavlja v kombinaciji z informacijami, ki jih želimo izpostaviti. 

LOGOTIP NA SPLETNI STRANI 

LOGOTIP PODJETJA “KATARINCA”:

UPORABA LOGOTIPA 

PODJETJA NA ZVEZKU

UPORABA LOGOTIPA 

PODJETJA NA DOPISNEM 

PAPIRJU

LOGOTIP ”KATARINCA”

https://katarinca.si/izdelek/mila/


LOGOTIP

Kaj je dober logotip?

Dober logotip je prepoznavni

znak podjetja ali projekta, 

ki pritegne pogled in se nam že ob

prvem kontaktu vtisne v spomin.

Logotip je grafični element, ki vizualno predstavlja in označuje produkt, podjetje

ali organizacijo. 

Logotip je lahko slikovni, besedni ali kombinacija obeh.

PRIMER LOGOTIPA: Logotip McDonaldsa je eden najbolj prepoznavnih na svetu.



Rumeni znak “M”, v obliki krompirčka na rdeči podlagi.

KAKO JE SESTAVLJEN LOGOTIP McDonaldsa ? 

Logotip je enostaven, 

pregleden in berljiv.

Barva logotipa:

Rumena barva sproža

zadovoljstvo in pozitivna čustva

ter dviguje razpoloženje. V 

kombinaciji z rdečo, ki nas

spominja na hitrost, je

McDonaldsov znak idealen in ga

je mogoče videti tudi na daleč.

Oblika logotipa: 



VRSTE LOGOTIPOV 















IZDELAVA LOGOTIPA

SREDNJA ŠOLA DOMŽALE

“Kratki filmi za šolo in Evropo 2020-2022”

GRAFIČNO OBLIKOVANJE 

LIKOVNA NALOGA:



FILM- KRATKI FILM:

IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE LOGOTIPA



IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE LOGOTIPA

DIGITALNI FILM:



IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE LOGOTIPA

KAMERA /

LEČA ZA KAMERO:



IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE LOGOTIPA

PAMETNA TABLICA  ALI TELEFON:



IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE LOGOTIPA

ŠOLA / DIJAK:



EVROPA- EVROPSKA UNIJA:

IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE LOGOTIPA



Priporočilo za barvo logotipa sta barvi, ki se 

nahajat na evropski zastavi, ter vsi sorodni

odtenki modre in rumene barve.

Na evropski zastavi se nahajata barvi Pantone 

Reflex Blue (modra barva) in Pantone Yellow 

(rumena barva).

IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE LOGOTIPA

BARVA:



IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE LOGOTIPA

Tipografija oz. izbor pisave naj se ujema z zaključeno obliko logotipa ali pa je

sestavni del logotipa.

PISAVA:



PRIMERI LOGOTIPOV KRATKEGA FILMA:




