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TIPOGRAFIJA

BASKERVILLE  ( SLOGAN )

CINZEL  ( LOGO )

TIPOGRAFIJA Izbrana pisava je serifna, tako za ime podjetja kot za 
slogan. Serfina tipografija je izraža tradicijo, je 
elegantna in čitljiva. Zaradi zaključkov deluje bolj 
povezano in jo je lažje brati kot pisavo brez serifov, zato 
je bila skozi zgodovino vedno prva izbira za tisk.
Izbrana pisava je ima sofisticirano in brezčasno obliko, 
ki je v skladu z dejavnostjo podjetja.



BARVNA LESTVICA

RUMENO-RJAVA
C=12 M=44 Y=100 K=2

LAZURNO MODRA
C=99 M=84 Y=21 K=7

PEŠČENA
C=22 M=40 Y=84 K=10

BELA
C=255 M=255 Y=0 K=255

ČRNA
C=0 M=0 Y=0 K=100

Glavni dve barvi sta peščena in lazurno modra 

Peščena in rumeno-rjava sta topli barvi, ki simbolizirata 
zemljo, prst, pesek, sedimente in njihovo nalaganje 
skozi čas, kar je neločljivo povezano z arheologijo. Rjava 
barva je barva varnosti, zaščite in materialnega bogast-
va. Pomeni stabilnost, strukturo in podporo. Je tudi 
barva enostavnosti in kakovosti.

Kot kontrast topli rumeno-rjavi se v logotipu pojavi 
modra barva, ki ima v zgodovini posebno mesto, saj je 
bila ena izmed najredkejših barv, ki jo je bilo moč 
pridodobiti iz naravnih elementov. Modro naj bi prvič 
izdelali Egipčani, ki so ugotovili, kako ustvariti trajni 
pigment, ki ga lahko uporabljajo v dekorativne 
namene. Uporabljali so jo pri barvanju keramike, kipov 
in za okraševanje grobnic faraonov. 
Ime lazurno modra izvira iz latinskega “Lapis lazuli” - 
gre za temno modro metamorfno kamnino, poldragi 
kamen, ki je bil od antike cenjen zaradi svoje intenzivne 
barve. Egipčani so ga uvažali iz afganistanskih gora in 
ga uporabljali za izdelavo nakita in oblačil.



BLAGOVNA ZNAMKA Ime Luxor je poleg očitnega - mesto v zgornjem 
(južnem) Egiptu, ki je  pogosto označeno kot "največji 
svetovni muzej na prostem" - tudi izpeljanka iz imena 
ustanovitelja podjeta. Prvi dve črki imena in priimka 
Luka Rozman definirata začetek in konec besede, v 
sredini pa se pojavi X kot stičišče poti ali označba 
dragocene najdbe, zaklada, ..



SLOGAN V začetnih letih obstoja podjetja je za njegovo 
razpoznavnost še posebej pomemben slogan, ki 
definira blagovno znamko. Z njim razložimo 
dejavnost/i, ki jih podjetje izvaja, sploh če to ni  
neposredno razvidno iz imena.



TIPOGRAFSKA POSTAVITEV Združena tvorita ime in slogan podjetja uravnoteženo 
tipogafsko celoto, ki se lahko uporablja na tiskovinah, 
kot npr. glava na dokumentih, žig, itd.



BARVA OZADJA Logotip se lahko v osnovni obliki uporablja na različnih 
ozadjih. Ko gre za grafični material podjetja, naj se 
vedno uporabljajo barve iz CGP-ja.



TIPOGRAFIJABARVA OZADJA



SIMBOL Kot dodatna sestavina se v logotipu pojavi simbol, in 
sicer gre za vazo, ki je prepoznaven, univerzalni simbol 
preteklosti in starodavnih kultur. 

Vaze se pojavljajo skozi vsa časovna obdobja vse do 
danes, in tako predstavljajo enega izmed najstarejših, 
brezčasnih artefaktov, prisotnih v človeški kulturi. V 
širšem, metaforičnem smislu tako povezujejo 
zgodovinska obdobja in arheološke najdbe skozi 
stoletja.



LOGOTIP Kompozicija tipograskega logotipa in simbola definira 
formalni logtip podjetja.



BARVNI LOGOTIP V barvni različici logotipa je ime izpisano z modro, 
slogan in simbol pa sta v peščeni barvi. Tako ime kot 
najpomemebnejši element vizualno izstopa, ostala 
elementa pa s svojo svetlejšo barvo mehčata logotip in 
ga povežeta v uravnoteženo celoto. Takšen logotip naj 
se uporablja vedno, kadar obstaja možnost barvne 
implementacije logotipa.



LOGOTIP NA MODRI PODLAGI Kadar se logotip pojavi na modri podlagi, se modra 
barva imena spremeni v belo.



LOGOTIP NA SVETLI PODLAGI Črna verzija logotipa.



LOGOTIP NA ČRNI PODLAGI Bela verzija logotipa.



ALTERNATIVNA OBLIKA 
LOGOTIPA

V primerih, kadar postavitev originalnega logotipa 
zaradi oblike prostora ni možna, se uporabi 
horizontalno različico, v kateri je simbol na levi strani 
imena.
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UPORABA Variacije logotipa na različnih tiskovinah.
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