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Unive

Ko se duh sprosti, misli poletijo na

krilih domišljije. Krila odprte knjige

nas iskreno vabijo, da jo vzamemo

v roke. Barva je globoka rdeča, kot

je globoka in trajna ljubezen do

knjige, prepletenost strani nakazu-

je našo prepletenost z njo, oblika

pa nakazuje, od kod je doma. 

Brez M-ja tudi pri Mariboru ne gre.

Zlati grič
Vinarstvo in vinogradništvo
Slovenske Konjice
2003

Mons

S štirih vetrov se srečajo štirje 

popotniki in počijejo na istem 

podalpskem križišču. Hotel Mons

(mons, lat. gora) jih sprejme in 

pogosti. Štiri dejavnosti hotela

simbolno označujejo štiri barve,

štiri za križišča poti in raznolikost

ponudbe. Dva prekrivajoča se M-ja

dajeta strukturo štiri, izbita polja

prekrivanja pa strukturo špičk, ki

simbolno spominjajo na vrhove -

špice - gora. Po dolgi poti in 

počitku, dobro jutro za nov dan.

Hotel Mons
Design hotel
Ljubljana
2004



Univerzite

Ko se duh sprosti, misli poletijo na

krilih domišljije. Krila odprte knjige

nas iskreno vabijo, da jo vzamemo

v roke. Barva je globoka rdeča, kot

je globoka in trajna ljubezen do

knjige, prepletenost strani nakazu-

je našo prepletenost z njo, oblika

pa nakazuje, od kod je doma. 

Brez M-ja tudi pri Mariboru ne gre.

Zlati grič
Vinarstvo in vinogradništvo
Slovenske Konjice
2003

Mlinarič

Brez klobase se težko daleč pride.

Naj bo v paru ali solo, na dolgi ali

na kratki poti, vedno je dobra 

sopotnica. Pade točno v sredino

želodca. Ne kliči M za umor, ampak

M za Mlinariča in M za mesarijo.

Na dan D pa za delikateso. Skratka,

superklobasa od supermesarja.

Mesarija Mlinarič
Jože Mlinarič
Lesce
2004



Univerzitetna knjiïnica Maribor

Ko se duh sprosti, misli poletijo na

krilih domišljije. Krila odprte knjige

nas iskreno vabijo, da jo vzamemo

v roke. Barva je globoka rdeča, kot

je globoka in trajna ljubezen do

knjige, prepletenost strani nakazu-

je našo prepletenost z njo, oblika

pa nakazuje, od kod je doma. 

Brez M-ja tudi pri Mariboru ne gre.

Zlati grič
Vinarstvo in vinogradništvo
Slovenske Konjice
2003

Slovensko pravo in gospodarstvo

ob vstopu Slovenije v Evropsko

unijo

Večkrat radi omenimo, da je Slove-

nija na križišču poti Srednje Evrope.

Pravtako se tudi večkrat križajo 

interesi in cilji. Za uskladitev različ-

nih interesov in ciljev morajo zain-

teresirane strani najti stično točko,

se usesti za isto mizo, stakniti glave

in kot tvoren rezultat določiti 

skupno izhodišče ...

Mednarodna konferenca
Pravna fakulteta
Ljubljana
2004



Univerzitetna knjiïnica Maribor

Ko se duh sprosti, misli poletijo na

krilih domišljije. Krila odprte knjige

nas iskreno vabijo, da jo vzamemo

v roke. Barva je globoka rdeča, kot

je globoka in trajna ljubezen do

knjige, prepletenost strani nakazu-

je našo prepletenost z njo, oblika

pa nakazuje, od kod je doma. 

Brez M-ja tudi pri Mariboru ne gre.

Zlati grič
Vinarstvo in vinogradništvo
Slovenske Konjice
2003

Zlati grič

Vinorodne lege Slovenskih Konjic

so gričevnate, zasajene z belimi in

rdečimi sortami. Ritem višjih in 

nižjih gričev se zrcali v postavitvi

in velikosti tipografije, ilustracija

sadeža in rastline pa je v povezavi

vsebine steklenice. Vendar znova -

le idejna zasnova.

Zlati grič
Vinarstvo in vinogradništvo
Slovenske Konjice
2003



Univerzitetna knjiïnica Maribor

Ko se duh sprosti, misli poletijo na

krilih domišljije. Krila odprte knjige

nas iskreno vabijo, da jo vzamemo

v roke. Barva je globoka rdeča, kot

je globoka in trajna ljubezen do

knjige, prepletenost strani nakazu-

je našo prepletenost z njo, oblika

pa nakazuje, od kod je doma. 

Brez M-ja tudi pri Mariboru ne gre.

Zlati grič
Vinarstvo in vinogradništvo
Slovenske Konjice
2003

Grupa X

Še sedaj se ni zedinila, ali je 

Grupa ali samo skupina. Herojski

časi so mimo, mogoče ni primerno,

da se še ‘grupišu’. Druži jih pa isto:

tekmovalni duh vzorcev, belih in

rdečih, vsak s svojim, dvoboj in 

simultano. Premagani plemenito

odidejo, zmagovalci obležijo.

Poglej, povohaj, pokusi!

Grupa X
Vinoljubci
Ljubljana
2004



Univerzitetna knjiïnica Maribor

Ko se duh sprosti, misli poletijo na

krilih domišljije. Krila odprte knjige

nas iskreno vabijo, da jo vzamemo

v roke. Barva je globoka rdeča, kot

je globoka in trajna ljubezen do

knjige, prepletenost strani nakazu-

je našo prepletenost z njo, oblika

pa nakazuje, od kod je doma. 

Brez M-ja tudi pri Mariboru ne gre.

Zlati grič
Vinarstvo in vinogradništvo
Slovenske Konjice
2003

Rokodelstvo Slovenije

Sekcija za domačo in umetnostno

obrt pri Obrtni zbornici Slovenije si

prizadeva za kvalitativni dvig roko-

delstva na Slovenskem. Komisija

na rednih ocenjevanjih izbira naj-

kakovostnejše in jim podeli pravico

do označitve izdelka z znakom 

kakovosti Rokodelstvo Slovenije -

Art & Craft Slovenija. Pojavile naj

bi se tudi trgovine in galerije s 

tovrstno blagovno znamko.

Obrtna zbornica Slovenije
Sekcija za domačo in umetnostno obrt
Ljubljana
2003



Univerzitetna knjižnica Maribor

Ko se duh sprosti, misli poletijo na

krilih domišljije. Krila odprte knjige

nas iskreno vabijo, da jo vzamemo

v roke. Barva je globoka rdeča, kot

je globoka in trajna ljubezen do

knjige, prepletenost strani nakazu-

je našo prepletenost z njo, oblika

pa nakazuje, od kod je doma. 

Brez M-ja tudi pri Mariboru ne gre.

Zlati grič
Vinarstvo in vinogradništvo
Slovenske Konjice
2003

Univerzitetna knjižnica Maribor

Ko se duh sprosti, misli poletijo na

krilih domišljije. Krila odprte knjige

nas iskreno vabijo, da jo vzamemo

v roke. Barva je globoka rdeča, kot

je globoka in trajna ljubezen do

knjige, prepletenost strani nakazu-

je našo prepletenost z njo, oblika

pa nakazuje, od kod je doma. 

Brez M-ja tudi pri Mariboru ne gre.

Univerzitetna knjižnica Maribor
Univerza v Mariboru
2003



Pravna fakulteta

Resnica ima ravnovesje, nekje

vmes med gledanjem ene in druge

strani na isti dogodek. Jeziček 

tehtnice je v dinamičnem ravnove-

sju med pravom (P) in iuridico (I),

rimsko temeljno zibelko našega 

sodobnega prava. Ampak dvomi

ostajajo.

Pravna fakulteta
Univerza v Ljubljani
2003



Littera Scripta Manet

Pisana beseda ostane. Kot ima

pravo mnoga izhodišča v času sta-

rega Rima, tako je ta latinski rek

postal blagovna znamka publici-

stične dejavnosti Pravne fakultete.

Vsebinsko je deljen v tri sklope:

Littera za znanstvenoraziskovalna

dela in zbornike, Scripta za učbeni-

ke in šolski program ter Manet za

knjige in razprave s področja prava.

Publicistična dejavnost
Pravna fakulteta
Ljubljana
2003



Andrej Mlakar

Kolega in prijatelj ‘sotrpin’ v KROG-u,

vinski entuzijast, istega leta vpisan

na arhitekturo kot EB in ostal

zvest stroki. Sam sem nekoliko

presedlal, vendar ostal pod isto

streho. Krog je točka srečanja, A je

tudi M in brez strehe vsaka hiša

zamaka. Vsaj v predalpskem 

prostoru.

Andrej Mlakar
Arhitekt
Ljubljana
2003



101 zaklad

Tisoč in ena noč. Aladin in pravlji-

ce. Nedosegljivo. Preteklo in do-

seženo. Zbirka prikazuje slovenske

zaklade, skrite in take iz vsakda-

njega življenja. Pokazati, kdo smo

in kaj znamo. Točno tukaj z rdečo

markacijsko točko na sredini. Nare-

diti sto in eno knjigo v tej zbirki je

nekoliko nedosežno tudi za moje

štetje. Pa v naslednjem življenju.

Knjižna zbirka 101 zaklad
Kmečki glas
Ljubljana
2002



Wines From Slovenia

Ni enolog in ni vinogradnik. Za 

vino in vinogradnike je marsikaj

naredil, nekaj tudi zase in za svojo

dušo, predvsem pa več od marsi-

katerega uradnega dušebrižnika. V

Londonu je organiziral predstavitev

slovenskega vina za britanski trg.

Znak kot skupna predstavitvena

blagovna znamka. Simbolizira pol-

nost in privlačnost slovenskih vin,

z napisom - ‘čipko’ - okoli kroga

pa visoko kakovost izdelka.

Tomaž Sršen
in Ministrstvo za kmetijstvo RS
Predstavitev slovenskega vina v Londonu
2002



Perger 1757

Hrabro naprej! Vendar je za dober

korak v prihodnost marsikdaj po-

trebno pogledati v preteklost. To

so Pergerjevi našli v zapisih o svoji

dejavnosti, ki segajo tja do leta

1757. Medena srca in sveče so 

korenito povezane s praznovanji,

žalovanji, rituali in verovanjem.

Prepletanje in simbolična ljubezen

medenega srca, verovanje in skozi

smrt prehajanje v novo življenje.

Hrabroslav Perger
Medičarstvo in svečarstvo
Slovenj Gradec
2002



Kapučino

Vse se začne z dobro kavo. Tudi

prebiranje knjige. V tem primeru

naj bi to bila lahkotnejša literatura,

ki jo v hipu posrkaš kot dober ka-

pučino. Če je vroč, traja dalj časa.

Knjižna zbirka Kapučino
Mladinska knjiga
Ljubljana
2001



Zeleni čaj

Za tiste, ki ne marajo kave, imamo

čaj. Je zdrav in ga lahko pijejo tudi

otroci. Zeleni še ni fermentiral, tisti

fermentirani je bolj črn in z zvitimi

listi, čeprav iz iste rastline. Ni se

prijel. Odpadel je kot zrela hruška.

Blagovna znamka za zeleni čaj
Vipi
Brezje
1999



Vodovod

Zdrava voda je vir življenja. In vsi

jo potrebujemo. Če vprašate otro-

ka, kje izvira, vsak ve, da iz pipe.

In zelo dosti je najdete v kopalnici.

Kako pa tja pride, jih ve bolj malo.

Da priplava do modrega zmaja iz

daljave in da jo očistijo pred našo

uporabo, pa vedo samo v Vodovodu.

Vodovod-Kanalizacija
Ljubljana
2001



Master

Po zadnjih podatkih bo golf naj-

množičnejši šport četrtega tisočle-

tja. Za dober udarec je potreben

dober igralec in oprijem dobrega

čevlja. Dober čevelj naredi mojstra,

mojster pa čevelj. Dvigujoča se 

krivulja žogice dviga optimizem

zrelejšim mojstrom.

Planika
Kranj
Idejna zasnova blagovne znamke
2001



Paradoks

Ali je res paradoksalno, da v času

računalnikov še vedno uporablja-

mo svinčnike? Je in ni. Je pa moj-

strstvo, da dobro idejo, preverjeno

s svinčnikom, preliješ s pomočjo

miške v računalnik in ustvariš do-

ber rezultat. Paradoks? Za Markota

brez čopija ne!

Grafika Paradoks Marko Čopi
Grafični studio
Ljubljana
2001



Koledarska zbirka

Ko sem v zgodnjih osemdesetih 

letih prejšnjega tisočletja prekla-

pljal iz arhitekture v svet grafične-

ga oblikovanja, sem obiskal tudi

Prešernovo družbo. Takrat neus-

pešno, po skoraj dveh desetletjih

brez obiska pa se je le zgodilo. 

‘K’ za Koledarsko, levi del - steblo

- za hrbet zajetne knjige in desni -

odprti - kot usta prelistane knjige,

ki nam pripoveduje zgodbo.

Prešernova družba
Znak knjižne zbirke
Ljubljana
2000



Sto slovenskih

V okviru Koledarske zbirke izhaja

tudi Sto slovenskih, kjer je v vsaki

knjigi opisanih sto ali nekaj več

pomembnih dejavnikov slovenske

zgodovine ali življenja. V tretjem 

tisočletju izhaja vzporedno s Kole-

darsko zbirko, tudi kot samostojna

zbirka. Dve enaki knjigi, z licem ob

licu, sestavljata začetnico imena.

Prešernova družba
Znak knjižne zbirke
Ljubljana
2001



Rustika

Domača in umetnostna obrt je 

zibelka našega oblikovanja. Dejav-

nost je marsikdaj služila le kot

izraz človekove potrebe po kreativ-

ni ustvarjalnosti, ki je kasneje

prešla v gospodarsko področje.

Oblika zibelke je začetnica naročni-

ka, opora ime blagovne znamke in

galerije na Ljubljanskem gradu.

Galerija Rustika
Janko in Zdena Mlakar
Ljubljana
2000



Lions klub Ljubljana Iliria

Iliria - ime iz naše zgodovine. Sta-

roselsko prebivalstvo, ki je bivalo

na našem ozemlju, pa tudi južneje

in ob jadranski obali. V dobrodelni

združbi se zbirajo ljudje različnih

poklicev in karakterjev, ki so spo-

sobni v svoji barviti različnosti naj-

ti skupni interes in tvoren dialog

za dosego plemenitega cilja.

Lions klub Ljubljana Iliria
Dobrodelna organizacija
Ljubljana
2000



Vinska kraljica Slovenije

Član žirije je povedal, da je bil

osnovni pogoj, da ve, kakšne bar-

ve je cviček. Po zaslugi Sester in

zmage na EMI so dodali še pogoj,

da mora biti ženskega spola. Krona

je za prave kraljice, za vinsko pa

so primernejši vitice, listje in

grozd. Varno spravljeni v zašči-

tniški obliki kroga, ki je domača

tudi vinskemu sodu.

Vinska kraljica Slovenije
Pomurski sejem
Gornja Radgona
2000



Vivus

Tradicija živi, pravtako stare obrti.

Osrednji likovni simbol je cvetno-

nedeljska butarica namesto I-ja.

Znak je v naravnih tonih zelene in

okra, ki so značilni za mnoge izdel-

ke domače in umetnostne obrti.

Doživel je rojstvo, kratko življenje

in izdihnil pred veliko nočjo.

Denis Kramberger
Galerija domačih in umetnostnih obrti
Maribor
1999



Senica

Če preveč govoriš, potrebuješ do-

brega odvetnika. Včasih pa, če go-

voriš premalo. Takrat potrebuješ

drugega. Pravijo, da se ne smejo

reklamirati, o njih samo poročajo.

Če dobro, je to objektivno, če sla-

bo, pa zopet potrebuješ dobrega

odvetnika. Pa smo spet tam.

Miro Senica in odvetniki
Odvetniška pisarna
Lubljana
1998



Hočevar

Popredalčkaš v omaro, komodo,

stalažo vso svojo bažo. Pokončno

ali horizontalno, v eno krilo ali

dve, v odprto ali zaprto, leseno,

iveralno, v postelji pred spanjem

zaziblješ se v zgodbo literalno.

Ugasneš luči, če ob tebi še ne

smrči ...

Mirko Hočevar
Pohištveno mizarstvo
Tacen pri Ljubljani
1998



KG Rakičan

Morje žita, obsijano s soncem. 

Čeprav ravno, ima Prekmurje na

Goričkem tudi griče. Rahlo vzvalo-

vani in simbolizirani z R-jem se

spuščajo v ravnico, kjer v rahlem

vetriču valovi žito.

KG Rakičan
Kmetijsko gospodarstvo
Rakičan
1998



KROG

Popolna oblika z mnogimi pomeni.

Ena od treh elementarnih oblik, ki

je vsakodnevno uporabljana v 

oblikovanju in arhitekturi. Vzela

sva jo za svojo in nekoliko udoma-

čila. Brez svinčnika še zmeraj ne gre,

domišljija pa tu in tam naredi kakšno

kvako. Roka pri tem pomaga.

KROG
Studio za arhitekturo in grafično oblikovanje
Ljubljana
1998



Za življenje brez odvisnosti

Na avtobusni vožnji k vinskemu

pokušanju me je član naše vino-

ljubske družbe nagovoril, če bi 

naredil znak nove fundacije za po-

moč odvisnikom od droge. Osnova

znaka je črno polje, sestavljeno iz

prstnih odtisov, ki simbolizirajo

vse tiste žive in mrtve nesrečnike,

ki so padli v to zasvojenost. Iz po-

lja se dviga moder ptič, ki se lahko

s pomočjo fundacije, kot feniks iz

pepela, dvigne v novo življenje.

Fundacija Jožeta Lokarja
Ljubljana
Idejna zasnova
1996



Pri Kuklju

Gostilna je že od leta 1778. Pred

dvesto leti so bili na gostilnah

značilni kovaški izveski okrogle

oblike s kovinskimi ‘oblanci’, ki so

simbolizirali grozdje. Okrogla obli-

ka za krožnik in oblanci za vino,

skratka, lačni in žejni ne boste.

Pri Kuklju
Gostilna
Velike Lašče
1996



Hasaj

Doktor, auu, boli! Saj ni nič hude-

ga, le malo bomo povrtali. Zgoraj

in spodaj. Sestra, šestka levo 

spodaj ambientalno sicer ustreza,

vendar je njena disfunkcija že zelo

akcentuirana. Zobni kamen bomo

očistili, niso pa vidne nikakršne

sledi pulpitisa ali periodontitisa.

BP.

Igor Hasaj
Zobozdravstvena ordinacija
Maribor
1995



Združenje bank Slovenije

Je budno oko in trden člen. Budno

oko nad določbami države proti

članicam združenja in trden člen,

povezovalnik članic za doseganje

skupnih interesov nasproti državi,

gospodarstvu in prebivalstvu. 

Kje smo pa mi?

Združenja bank Slovenije
Gospodarsko interesno združenje
Ljubljana
1995



Givo

Gradnje, inženiring in vodenje 

investicij. ‘I’ je nadomeščen s sim-

bolnim gradbenim elementom 

karakteristične kvadraste oblike, 

ki sili navzgor, kar je značaj rasti

in gradnje ter simbolna optimistična

usmerjenost rastočega podjetja. 

Japoncem in Američanom je bil

znak všeč, lastniku firme pa ne.

Givo
Ljubljana
Idejna zasnova
2003



Vinski konvent sv. Urbana

Narod, ki ima vinsko zdravljico 

za svojo himno, si zasluži izvirno 

vinsko družbo. Sv. Urban in 

sv. Martin sta zaščitnika vinogra-

dnikov in vinarjev, lepo razporejena

na spomladanski in jesenski čas.

Prvi goduje 25. maja, na upodobi-

tvah pa ga prikazujejo kot škofa s

knjigo v roki, ki simbolizira mo-

drost in na kateri je grozd na listu

vinske trte.

Vinski konvent sv. Urbana
Ljubljana
1994



Pomurski sejem

Izmenjava izkušenj, promocija in

gospodarsko sodelovanje so temelji

sejemske dejavnosti tudi v severo-

vzhodnem delu Slovenije. Izmenjavo

in pretok izkušenj in informacij sim-

bolizirata dva trikotnika v naspro-

tnih smereh in kvadrat kot statično

umirjena oblika prostora dogajanja

in dogovora.

Pomurski sejem
Organizator sejmov in prireditev
Gornja Radgona
1995



Inpak

Papir, tkanina, usnje ali drugi eno-

ravninski materiali so osnovno gra-

divo za zavijanje, shranjevanje ali

embaliranje. Osnovni zavojni mate-

rial je ovit v karakteristično obliko

črke ‘I’. Polžasta zavitost za vsebi-

no in skritost.

Sejem embalaže Inpak
Pomurski sejem
Gornja Radgona
1995



Megra

Sejem za zidarje. Gradbeniki

ustvarjajo prostor z gradbenimi

elementi, ki so praviloma kvadrata-

ste ali kvadraste oblike. Prehajajo

eden v drugega; odprtine, paneli,

stebri, zidovi, nosilci in preklade.

Izbrana barva je arhetipsko razum-

ljiva opečnato rdeča.

Sejem gradbeništva Megra
Pomurski sejem
Gornja Radgona
1994



Kmetijsko-živilski sejem

Sejem, iz katerega je Pomurski se-

jem pred več kot štiridesetimi leti

tudi nastal. Seme rodi novo življe-

nje, iz semena zraste žito, iz žita

dobimo kruh. Mala elipsa za prve-

ga, velika za drugega.

Kmetijsko-živilski sejem
Pomurski sejem
Gornja Radgona
1994



Ljubljanski sejem

Na sejemski prireditvi se, pravtako

kot na olimpijskih igrah, srečajo 

tekmovalci. Na olimpijskih igrah

merijo moči in spretnosti na špor-

tnem področju, na sejemski priredi-

tvi pa na gospodarskem. Pravtako

kot na prvi tudi pri drugi plapolajo

zastave udeleženk iz različnih

držav. Uporaba barv in število za-

stav simbolno poudarjata vzpore-

dnico z olimpijskimi krogi.

Ljubljanski sejem
Organizator sejmov in prireditev
Ljubljana
1991



Ars Antiquitas Fair

Sejem starin in umetnosti. Pleme-

nita ideja, ki je kot staro vino, ki

ga je bolje hvaliti kot pokušati.

Erotična oblost slikarske palete in

strune čopičev naj bi zazvenele v

iskrivo melodijo. Žal se je prehitro

izpela.

Sejem Ars Antiquitas Fair
Ljubljanski sejem
Ljubljana
1994



Sejem Robotika

Je že dan potem? Ne še! Nekateri

prisegajo na napredek in da nas

bodo stroji nadomestili. Ponekod

je že tako, predvsem v avtomobil-

ski industriji, elektroniki in še kje.

Palec in kazalec kot precizne

klešče nekajtonskega stroja, 

vendar nežne kot otroški dotik.

Sejem Robotika
Ljubljanski sejem
Ljubljana
1993



Alpe-Adria

Dežela ‘na sončni strani Alp’ ima

gore in morja, hribe in vodovja,

ljudi dobre volje in optimizma, lju-

di s trdno voljo in poezijo v srcu,

ki radi potujejo in gostijo obisko-

valce. Vmes počnejo še marsikaj

drugega, ampak to je že zgodba za

drug znak.

Sejem Alpe-Adria
Ljubljanski sejem
Ljubljana
1992



Pohištveni sejem

To je bil moj prvi znak za Ljubljan-

ski sejem, takrat še Gospodarsko

razstavišče. Nisem pričakoval, da

bom tako globoko zarezal v njiho-

vo zgodbo, kot cirkularka v les. S

policami in stranicami sestavimo

omaro, za lažje štetje na prste pa

se cirkularki raje ognimo.

Ljubljanski pohištveni sejem
Ljubljanski sejem
Ljubljana
1990



Slovenske železnice

V samostojni Sloveniji smo dobili

tudi samostojne železnice, ki so se

s kratico SŽ nedvoumno želele ra-

zlikovati od svoje velike predho-

dnice matere JŽ. Predlog je temeljil

na simbolično prihajajočih in odha-

jajočih tirih začrtane oblike ‘S’ za

Slovenijo in pravtako za sodobnost

prometnih povezav. Različnost se

dosega tudi brez ž-ja ali zadnje be-

sede. Mogoče bi poskusili na Slo-

vaškem?

Slovenske železnice
Ljubljana
Idejna zasnova
1992



Kratochwill

Pivnica in pivovarna, ki nima stole-

tne tradicije. Pivo so pili že Kelti,

pa tudi Švejk. Izhodišče za obliko-

vanje je bil zgodovinski spomin na

staro pijačo in stare pivnice ‘od

nekdaj’ s tradicionalnim oblikova-

njem za to področje. Medtem ko bi

pivci vlivali pivo vase, naj bi znak

vlival zaupanje v relativno nov iz-

delek nastale pivnice in pivovarne.

Kratochwill
Pivnica in pivovarna
Ljubljana
1992



Mestno gledališče ljubljansko

Grški amfiteater je antično prizo-

rišče gledališkega dogajanja. Ob

zapletu so Grki na pomoč poklicali

bogove, skratka desno usmerjene

konzervativce, Rimljani pa leve.

Simbolična oblika sedežev objema

prostor odra, kratica MGL pa s pre-

hajanjem M-ja v G prikazuje simbo-

lično povezanost mesta z gleda-

liščem. Gledališčniki pripomnijo, da

je to res simbolično.

Mestno gledališče ljubljansko
Ljubljana
1991



Komunalna operativa

Kar gre not, mora tudi ven. Za to

potrebujemo dobro infrastrukturo

in dobro operativo. Za cevi je naj-

bolje, da so okrogle, voda tekoča,

pravilni padec pa zagotavlja pris-

petje na cilj, ki je v Zalogu. Vse to

je treba še zgraditi in skriti, da ne

bo kot v starem Rimu.

Komunalna operativa
Gradbeno podjetje
Ljubljana
1991



Čedalje bolj razgibano

Prvo podobo za Mladinske delovne

akcije sem izdelal leta 1986, še v

dokaj železnih časih. Stvari so se z

leti spreminjale, zgodila se je šta-

feta in postopne spremembe v mi-

selnosti. Dejansko je postajalo

zmeraj bolj razgibano. Za zadnjo,

šesto, podobo sem predlagal ome-

njeni nagovor, ki se je prijel. Ka-

sneje so bile tovrstne oblike mla-

dinskih taborov preoblikovane z

novimi vsebinami.

Mladinske delovne akcije
ZSMS in Odbor za mladinske tabore
Ljubljana
1991



ARR

Človek zmerno suhe postave in

dolgih nog. V studiju ima fotografi-

jo moža v plastični obleki. Pravi,

da na njej ni on, vendar še zmeraj

išče, kje se taka obleka kupi. Je

človek, katerega ideje niso samo

črno-bele, je pa to arhetip njegove

dejavnosti. Kdo je to?

Dragan Arrigler
Fotograf
Ljubljana
1989



Barbara

Toliko barov v enem samem ime-

nu. Človekovo življenje je preplete-

no z življenji drugih ljudi nežno in

delikatno kot niti svilenega šala.

Toplo ovit okoli vratu nas zaziblje

v počitek in miren spanec. Želim

vam lahko noč in prijetne sanje.

Barbara Peterca
Pletenje šalov za lahko noč in dobro jutro
Ljubljana
1988



Edi Berk
Rojen 9. 7. 1954.
Diplomiral leta 1980 na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

Poslovni naslov
KROG, d.o.o.
Krakovski nasip 22, 1000 Ljubljana
tel: 041/780 880, tel. + fax: 01/4265 761
e-pošta: edi.berk@krog.si

Pomembnejši naročniki
Probanka, Prešernova družba, Združenje bank Slovenije,
Vodovod-Kanalizacija, DZS, Pošta Slovenije, Kmečki glas,
Pomurski sejem, Univerza v Ljubljani, Domus, Obrtna zborni-
ca Slovenije, Banka Slovenije, Mladinska knjiga, Ljubljanski
sejem, Mestno gledališče ljubljansko, Pravna fakulteta v
Ljubljani, Univerzitetna knjižnica Maribor, Monsadria, Vipi,
Mesarija Mlinarič, EKO sklad Republike Slovenije ...

Nagrade, priznanja
Več kot 580 nagrad in priznanj, večinoma v tujini.
Nekatere pomembnejše:
nagrada Prešernovega sklada 1993 za oblikovanje vidnih
sporočil; šest prvih nagrad na natečajih za oblikovanje
celostnih grafičnih podob; zlata medalja Creativity 30, ZDA;
dvakrat ožja selekcija ADC New York, ZDA; zlata ideja
Portoroža; ožje selekcije in izbor žirije Supon, Washington,
ZDA; ožji izbor European Design Annual, London, Velika
Britanija, itd.

Objave, razstave
Objavljen v več kot 110 knjigah v tujini, sodeloval na več kot
75 razstavah doma in v tujini.

Publiciranje

Graphis, New York, ZDA
• Packaging 5, 1988
• Design 90, 1989
• Annual Reports 2, 1989
• Poster 90, 1990
• Letterhead 1, 1991
• Poster 92, 1992
• Design 94, 1993
• Logo 2, 1993
• Packaging 6, 1994
• Logo 3, 1996
• World Trademarks: 100 yrs., Volume 1: Alphabetic Symbols

and Logotypes, 1996
• World Trademarks: 100 yrs., Volume 2: Abstract and

Figurative Symbols, 1996
• Bottle Design, 1997
• Brochures 3, 1998
• Logo Design 4, 1998
• Design Annual 2000, 1999
• Design Annual 2002, 2001

Publiciranje

P.I.E. Books, Tokio, Japonska
• Brochure Design Forum, 1991
• Cover to Cover, 1991
• Business Stationery, 1991
• Business Card Graphic 2, 1992
• Corporate Image Design, 1992
• Calendar Graphics, 1992
• Packaging Design and Graphics 1, 1993
• 1, 2, 3 Color Graphics, 1993
• Brochure Design Forum 2, 1993
• Brochure and Pamphlet Collection 3, 1994
• Calendar Graphics 2, 1995
• Corporate Profile Graphics, 1995
• Business Publication Graphics, 1995
• New Business Card Graphics, 1996
• Advertising Flyer Graphics, 1996
• Shopping Bag Graphics, 1996
• Business Publication Graphics 2, 1997
• Corporate Profile Graphics 2, 1997
• Successful Direct Mail Design, 1997
• Private Greeting Cards, 1998
• New Logo and Trademark Design, 1998
• Corporate Profile Graphics 3, 1998
• Successful Direct Mail Design 2, 1999
• New Business Card Graphics 2, 1999
• Limited Color Graphics, 2000
• New Business Publication 1, 2000
• Shop Image Graphics, 2000
• Logo World, 2001
• Corporate Profiles and Web Graphics, 2001
• New Business Stationery Graphics, 2001
• New Logo World, 2003
• Package & Wrapping Graphics, 2004

Rockport Publishers, Massachusetts, ZDA
• The Best of Business Card Design 5, 2002
• Color Graphics, 2002
• One Color Graphics, 2002
• Layout: Making it Fit, 2003
• Designer’s Breaking Block, 2004
• Logo Design Workbook, 2004
• Brochures: Making a Strong Impression, 2004

Art Direction Book Company, Stamford, ZDA
• Creativity 27, 1998
• Creativity 28, 1999
• Creativity 29, 2000
• Creativity 30, 2001
• Creativity 31, 2002
• Creativity 32, 2003

HBI-HarperCollins Publishers, New York, ZDA
• Blue is Hot, Red is Cool, 2001
• Global Corporate Identity, 2002
• The Big Book of New Design Ideas, 2002

Jane Štravs, 1993 Janez Pukšič, 2000



Publiciranje

Print, New York, ZDA
• Print’s European Design Magazine, 1999
• Print’s European Design Magazine, 2000

Supon, Washington, ZDA
• Great Design Using 1, 2 and 3 Colors, 1992
• International Logos and Trademarks 2, 1993
• Graphically Bold, 1993
• Computer Generation, 1993
• The Best of International Self-Promotion, 1993
• More Great Design Using 1, 2 and 3 Colors, 1994
• International Logos and Trademarks 3, 1997
• Absolutely Entertaining, 1997
• Visual Impact, 1997
• Even More Great Design Using 1, 2 and 3 Colors, 1997
• International Logos and Trademarks 4, 1998
• Breaking the Rules in Publication Design, 2001
• International Logos and Trademarks 5, 2001

Novum, München, Nemčija
• Novum 04, 2002

Graphic-sha, Tokio, Japonska
• World Trademarks and Logotypes II, 1987
• Shopping Bags and Wrapping Paper I, 1988
• Letterheads 2, 1989
• Business Cards, 1989
• Shopping Bags 2, 1991
• World Trademarks and Logotypes III, 1991
• Business Cards 2, 1994

RotoVision, Hove, Velika Britanija
• The European Design Annual 4, 1999
• The European Design Annual 5, 2000

Art Directors’ Club, New York, ZDA
• 67th Art Directors’ Annual and 2nd International

Exhibition, 1988
• 72nd Art Directors’ Annual and 7th International

Exhibition, 1993

Kashiwashobo, Tokio, Japonska
• Trademarks and Symbols of the World 2, 1989
• Logotypes of the World 2, 1989

Kashiwa Bijutsu Shuppan, Tokio, Japonska
• International Corporate Design, Volume 1: Trademarks &

Symbols, 1993
• International Corporate Design, Volume 2: Logotypes &

Pictograms, 1994

Interecho Press, Zandhoven, Belgija
• Art Symbols 1, 1992
• Famous Animal Symbols 2, 1992

Publiciranje

Art Directors’ Book, New York, ZDA
• Letterheads 6, 1987

PBC International, New York, ZDA
• Designer’s Self-Image, 1991

Robundo, Tokio, Japonska
• International Corporate Identity, 1992

Kodansha, Tokio, Japonska
• Graphic Design of the World 1, 1993

Quon Editions, Edmonton, Kanada
• Museum and Gallery Graphics, 1993

Benteli-Werd Verlags, Zürich, Švica
• Who’s Who in Graphic Design, 1994

Art Directors Club, Ljubljana, Slovenija
• Plakat in znak, 1989

Društvo oblikovalcev Slovenije, Ljubljana,
Slovenija
• Design in Slovenia 1: pisemski papirji, znaki,

logotipi, 1995
• Slovenski plakat devetdesetih let, 1997

Razstave

• 12th, 16th, 17th, 18th, 19th Biennial Brno,
Češka, 1986, 1994, 1996, 1998, 2000

• 2nd and 7th International Exhibition, Art
Directors’ Club, New York, ZDA, 1988, 1993

• 12th International Biennial of Poster Art,
Varšava, Poljska, 1988

• 4th European Triennial of the Political
Poster Show, Mons, Begija, 1989

• Rag Bag, Exhibition of Shopping-Bags and
Packaging, Richmond, Kanada, 1989

• Self-Image, Jeruzalem, Izrael; Tokio,
Japonska; London, Velika Britanija; 1989,
1990

• 1st and 2nd International Poster Biennial,
Ciudad de México, Mehika, 1990, 1992

• Salon International de l’Affiche, Pariz,
Francija, 1991, 1992, 1993

Razstave

• 3rd and 4th International Poster Triennial,
Tojama, Japonska, 1991, 1994

• 2nd, 3rd, 4th, 5th International Poster
Triennial, Trnava, Slovaška, 1994, 1997,
2000, 2003

• 4th, 5th, 6th, 7th, 8th ZGRAF, Zagreb,
Hrvaška, 1984, 1987, 1991, 1995, 1999

• 11th, 13th, 14th, 15th, 16th BIO, Ljubljana,
Slovenija, 1986, 1992, 1994, 1996, 1998

• Sodobno slovensko grafično oblikovanje
1988-1996, New York, ZDA; Ljubljana,
Slovenija; London, Velika Britanija; Dunaj,
Avstrija; 1997, 1998

• The Influence of Russian Constructivism on
International Graphic Design, New York,
ZDA, 1997

• 2nd, 3rdand 4th Biennal of Book Art Martin,
Martin, Slovaška, 1997, 1999, 2001

• Golden Bee 3, Moskva, Rusija, 1998

• International Poster Exhibition, Dansk
Plakatmuseum, Danska, 1999

• Slovenski gledališki plakat, Češka, Poljska,
Švica, Madžarska, Slovenija, 2000

• Vsi na volitve, Ljubljana, Slovenija, 2000

• 12th Colorado International Invitational
Poster Exhibition, Fort Collins, ZDA

• Manifesto!, razstava plakatov vabljenih
avtorjev, UNCI Veneto, Benetke, Treviso,
Italija, 2001, 2002

• 1. Bienale vidnih sporočil Slovenije,
Fundacija Brumen, Ljubljana, Slovenija,
2002

Dragan Arrigler, 2004
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