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Pozdravljeni! 

Upam, da ste dobro in da ste zdravi.  

Dokument za ta teden ima 4 strani, bodi pozoren/ pozorna, da prideš do 

konca.  

 

Likovno področje, ki ga bomo obravnavali ta teden je GRAFIČNO 

OBLIKOVANJE. Spoznali boste pojma TIPOGRAFIJA in LOGOTIP.  

Kot ste že spoznali pri pouku likovne umetnosti, likovno področje grafiko 

delimo na umetniško in industrijsko. Umetniško grafiko smo že dobro 

spoznali in ustvarili kar dva grafična lista.  

Industrijsko grafiko pa omogoča strojni tisk. V nasprotju od umetniške 

grafike lahko s strojnim tiskom natisnemo tako rekoč neomejeno število 

izvodov. Naklada, to je skupno število izvodov, je tako lahko med 300 in več 

tisoč izvodi. Vendar tudi tu ne gre brez oblikovalca. Ta pripravi osnutek, na 

podlagi katerega se pozneje naredi priprava za tisk. Pripravi osnutkov se reče 

grafično oblikovanje, umetniki, ki takšne osnutke pripravljajo pa so grafični 

oblikovalci.  

Industrijskega tiska si brez računalnikov danes sploh ne moremo več 

predstavljati. Tako oblikovalci kot tiskarne danes uporabljajo računalnike: 

oblikovalci za pripravo tiskanega materiala (za črke in reprodukcije), tiskarne 

za njihov odtis.  
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TIPOGRAFIJA – UMETNOST ČRK  

Obstaja veliko načinov, kako prikazati neko besedo, poved ali celo odstavek. 

Kako bodo črke izgledale, kakšen bo razmak med njimi, kakšne velikosti 

bodo, in še bi lahko naštevali…vse to predstavlja tipografija. 

Tipografija je torej vizualna komponenta oz. prikaz napisane besede. V 

urejevalniku besedil (npr. Word) jo lahko spreminjamo v levem zgornjem 

kotu, kjer spreminjamo tudi velikost pisave.  

Takšno pisavo imenujemo Times New Roman.  

 

Tole pa je Courier New in spominja na pisavo 

pisalnega stroja.  

 

Lahko si pogledaš kratek posnetek o Helvetici: 

https://www.youtube.com/watch?v=wkoX0pEwSCw&feature=emb_title  

 

Tako so tiskali včasih, s pomočjo mehanskih postopkov:  
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LOGOTIP  

Logotip je grafični element, ki označuje nek produkt ali podjetje. Sestavljen 

je iz črk. Nekaj primerov logotipov:  

                                      

                   

 

 

 

 

Angleški izraz logo pa prevajamo kot znak in ne logotip. Znak je lahko 

slikovni, besedni ali kombinacija. Nekaj primerov:  

         

        

 

 

 

 



 

Naloga:  

 Razmisli, kje vse se srečaš z grafičnim 

oblikovanjem?  

 Koliko različnih tipografij najdeš v eni reviji, 

časopisu, učbeniku?  

 Doma poišči nekaj logotipov in si jih oglej.  

 

(Naloge ta teden ne rabiš oddati)  


