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Priročnik za uporabo celostne grafične podobe projekta LIFE KOČEVSKO //  2

Projekt Life Kočevsko celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko ob hkratnem 
upoštevanju ostalih dveh komponent trajnostnega razvoja. Projekt se izvaja v okviru finančnega mehanizma 
LIFE+. Projekt bo potekal 54 mesecev, in sicer od 1.9.2014 do 28.2.2019, prijavitelj projekta pa je Občina 
Kočevje. Poleg Zavoda RS za varstvo narave so projektni partnerji še Zavod za gozdove Slovenije ter Ljudska 
univerza Kočevje. Celotna vrednost projekta znaša skoraj 2.3 mio EUR, od tega je 50 odstotkov sredstev iz 
programa LIFE+, Ministrstvo za okolje bo prispevalo 30 odstotkov, preostalih 20 odstotkov pa prispevajo 
projektni partnerji.  

Glavni cilj projekta je izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij, s katerimi  se bodo izboljšale habitatne 
razmere in posledično vzpostavilo ugodno stanje ohranjenosti za močno ogrožene gozdne ptice (divji 
petelin, gozdni jereb, belohrbti detel in triprsti detel), edini par orla belorepca na Kočevskem ter izjemno 
ranljiv podzemni ekosistem s človeško ribico kot glavnim indikatorjem stanja podzemnih voda.

Celostna grafična podoba projekta je bistvena za enotno podobo projektnih izdelkov, s čimer bo zagotovljena 
takojšnja prepoznavnosti projekta, to pa omogoča večjo zainteresiranost deležnikov za aktivno participacijo 
v projektu ter samo trajnost projekta. 

V priročniku so predstavljeni osnovni grafični elementi celostne grafične podobe projekta LIFE KOČEVSKO, 
logotip, barvni sistem, spremna pisava in ostali dopolnilni grafični elementi. Priročnik določa vse oblikovne 
zakonitosti pri uporabi logotipa ter je zasnovan kot vodnik in napotek vsem, ki bodo logotip uporabljali.

Logotip je natančno sestavljena kompozicija, zato ga nikoli ne postavljamo sami, ampak ga 
vedno reproduciramo iz originalnih predlog. Razmerja med znakom, črkami in presledki med 
njimi so natančno določeni in razvidni iz slik v tem priročniku. Izbira logotipa se prilagaja 
barvi in obliki podlage.

Uvod
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Logotip sestavljajo napis in stilizirani elementi/silhuete, ki nadomeščajo dele črk v napisu. 
Uporabljajo se štiri različice, odvisno od oblike podlage in oblikovalskih zahtev.

Logotip LIFE KOČEVSKO izhaja iz naziva oz. akronima projekta, pri čemer posamezne črke in dele 
črk nadomeščajo stilizirani znaki. Ti (znaki) predstavljajo bistvene prostorske vsebine, na katere so 
vezane projektne aktivnosti. Strešico na črki Č nadomešča silhueta orla v letu, črko S nadomešča 
silhueta človeške ribice, del črke K pa prikazuje oznako (ptičji kljun), s katero se v gozdovih označuje 
habitatno drevje. Za ostale črke je uporabljena pisava CENTURY GOTHIC.

1.1   Logotip
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Osnovna razmerja v logotipu
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Različice logotipa

Kompozicijske različice logotipa

Logotip se lahko uporablja v dveh kompozicijskih različicah.

• 1: Logotip je prostostoječ           
• 2: Logotip je na pravokotnem bele polju                          



Priročnik za uporabo celostne grafične podobe projekta LIFE KOČEVSKO //  91 OSNOVNI GRAFIČNI ELEMENTI

Barvne različice logtipa

Logotip se uporablja v dveh barvnih in črnobeli izvedbi.

Barvne različice logotipa:
• 1a: logotip je v predpisanih barvah.
• 1b: logotip je v predpisanih barvah in je na belem kvadratnem polju.
• 2a: logotip je v predpisanih barvah.
• 2b: logotip je v predpisanih barvah in je na belem kvadratnem polju.

Črnobeli različici logotipa:
• 1aa: logotip je v črnih in predpisanih sivih tonih.
• 1ba: logotip je v črnih in predpisanih sivih tonih in je na belem kvadratnem polju.

1a

1aa

1ba

1b

2a

2b
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1.2 Barve

Barve so opredeljene po CMYK barvni skali.

Barvna različica 1

Napis LIFE in stilizirana silhueta orla sta v zeleni barvi (CMYK 50.0.100.20). Napis KOČEVSKO je v 
rjavi barvi (CMYK 55.60.65.40). Del črke K, oznaka (ptičji kljun), s katero se v gozdovih označuje 
habitatno drevje, je v rdeči barvi (CMYK 15.100.90.10).

Barvna različica 2

Napis LIFE in stilizirana silhueta orla sta v modri barvi (CMYK 100.0.10.0). Napis KOČEVSKO je v 
rjavi barvi (CMYK 55.60.65.40). Del črke K oznaka (ptičji kljun), s katero se v gozdovih označuje 
habitatno drevje, je v rdeči barvi (CMYK 15.100.90.10).

Črnobela različica

Napis LIFE je svetlo sive barve (CMYK 0.0.0.50). Napis KOČEVSKO je v temno sivi barvi (CMYK 
0.0.0.90). Del črke K (znak za označitev...) je v srednje sivi barvi (CMYK 0.0.0.70).

CMYK 55.60.65.40

CMYK 50.0.100.20

CMYK 0.0.0.70

CMYK 0.0.0.50

CMYK 0.0.0.90

CMYK 15.100.900.10

CMYK 70.15.0.0

Predvidena je dosledna uporaba predpisanih barv, odstopanja so možna le iz utemeljenih tehničnih 
razlogov, na primer pri našitem logotipu, kjer je ustrezne barvne tone težko zagotoviti. 
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1.3   Območje nedotakljivosti

Polje nedotakljivosti je prostor okrog logotipa, v katerega ni dovoljeno posegati. Ta prostor določa 
minimalni odmik logotipa od roba površine, na kateri je upodobljen, hkrati pa v to polje ne smejo 
segati druge vsebine, kot so besedila, drugi logotipi ipd. 

Za določanje polja nedotakljivosti se uporablja enota “a”, tako pri prostostoječi različici logotipa, 
kakor tudi pri različici, kjer je logotip na pravokotnem belem polju. V tem primeru je polje 
nedotakljivosti izven belega pravokotnika.

Območje nedotakljivosti se lahko zanemari pri različici logotipa na pravokotnem belem polju na 
zgornji ali spodnji stranici, kadar je logotip postavljen direktno na zgornji rob (pri aplikaciji logotipa 
na vizitko, tiskovine, ipd).

1/2a

1/2a

1/2a

1/2a

1/2a

1/2a

1/2a

1/2a
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1.4   Uporaba logotipa

Logotip se uporablja v barvni različici. Kjer to ni potrebno, tehnično neizvedljivo ali stroškovno 
neugodno, se lahko uporablja v črno beli različici ali negativu.

Barvne različice

Glede na barvno podlago (ozadje) se barvni znak uporablja:

 

Prednost ima uporaba logotipa brez belega okvirja. Pri oblikovanju izdelkov, na katerih je 
upodobljen logotip, je potrebno iskati ali ustvariti bele ali svetle površine (pasice, polja...) in 
logotip umestiti na takšna mesta. Logotip z belim okvirjem se uporabi samo na ozadjih, ki so zelo 
pisana ali kjer prevladujejo temnejša zelena, rjava ali rdeča barva in logotip ne bi bil jasno viden.

Prostostoječi logotip: logotip se praviloma uporablja na belem ozadju,  izjemoma 
na barvnih ozadjih, kjer mora biti barva ozadja v svetlostnem in barvnem kontrastu 
z vsemi deli logotipa. Deli logotipa se ne smejo ujemati z barvami ozadja, ampak 
morajo vedno jasno izstopati.

Logotip na belem polju: logotip se uporablja na vseh ozadjih, ki niso bela. Zaželeno 
je, da imajo takšna ozadja barvno nasičenost vsaj 20%, da beli okvir jasno izstopa 
od ozadja. 

1.

2.
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Aplikacije na barvno podlago

Logotip v pozitivu se uporablja na podlagah do 60-odstotne barvne nasičenosti.
Na močnejših podlagah se logotip uporabi v negativu.
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Primeri uporabe barvnega logotipa



Priročnik za uporabo celostne grafične podobe projekta LIFE KOČEVSKO //  151 OSNOVNI GRAFIČNI ELEMENTI

Primeri uporabe črnobelega logotipa

Na belem ozadju

Na ozadju, ki ni belo
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Z enakomernim proporcionalnim raztegovanjem se logotip lahko poljubno 
povečuje. Pri pomanjšavah je potrebno ohraniti berljivost in razpoznavnost, zato 
je najmanjša dovoljena velikost logotipa 30 mm (barvna ali črnobela reprodukcija).

1.5   Povečava, pomanjšava

30 mm



Priročnik za uporabo celostne grafične podobe projekta LIFE KOČEVSKO //  171 OSNOVNI GRAFIČNI ELEMENTI

Primarna tipografija
Za enotno pojavnost je predpisana tipografija Calibri. Uporablja se pri promocijskem materialu, 
oglaševalskih  sporočilih, poslovnih tiskovinah, elektronski korespondenci in spletu. 
Pri naslovih in ostalem poudarjenem besedilu, se lahko uporabljajo druge skladne pisave.

Calibri Regular
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
1234567890

Calibri Bold
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
1234567890

Calibri Light
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
1234567890

Calibri Bold Italic
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
1234567890

Calibri Bold
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
1234567890

Calibri Italic
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ
abcčdefghijklmnoprsštuvzž
1234567890

1.6 Tipografija
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1.7   Dopolnilni grafični elementi

Barve

Kot enakovredni del grafične celote se pri reprezentativnih aplikacijah lahko uporabljajo 
dekorativni elementi v obliki barvnih ploskev, črt, pasic, ploskev, ipd. Pri vizualni podobi projekta 
LIFE KOLČEVSKO, se ti elementi uporabljajo kot ločevalni ali dopolnilni elementi pri promociji, v 
brošurah, na označevalnih tablah in drugih predstavitvenih materialih.

Sekundarne barve

CMYK  10.10.10.0

CMYK  30.0.0.0

CMYK  20.0.30.0

Bela

CMYK  0.0.30.0
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2.1 Splošna pravila

Vsi dokumenti, pripravljeni v sklopu projekta LIFE KOČEVSKO, morajo biti opremljeni z navedbo 
podpore Evropske skupnosti, pri čemer se uporabljata logotip LIFE in logotip NATURA 2000. Vsi 
dokumenti morajo imeti navedeno šifro projekta, ki je LIFE13NAT/SI/000314. 

Dokumenti v tujih jezikih so oblikovno enaki slovenskim.

Logotipi LIFE KOČEVSKO, LIFE in NATURA 2000 so postavljeni v vodoravni niz na način, da je na 
prvem mestu logotip LIFE KOČEVSKO, na drugem  LIFE in na tretjem NATURA 2000. Višina logotipov 
je določena po spodaj prikazanih merilih. Pri določanju višine logotipa LIFE KOČEVSKO je kot zgornji 
rob upoštevan zgornji del črke L pri napisu LIFE, spodnji pa rob napisa KOČEVSKO. Pri merjenju 
višine in širine logotipa NATURA 2000 se upošteva obod pravokotnika in spodnji rob napisa in ne 
glava in krila ptic, ki so izven pravokotnika.

Logotip LIFE Logotip NATURA 2000
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2.2  Dopisni papir

          Dopis - pokončni A4 format

10 mm

10 mm

10 mm

15 mm

LIFE13NAT/SI/000314

Zavod RS za varstvo narave
Tobačna ulica 5
1000 Ljubljana

Grafični element v spodnjem desnem kotu, krasi samo prvo stran dokumenta. Vse ostale      
strani so prazne.

Logotip 
partnerske 
organizacije

Naslov
partnerske 

organizacije
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2.3  Power Point prezentacija

                  
        Naslovna stran

                  

                   Strani prezentacije
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3.1  Plakat

Vertikalna postavitev
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Horizontalna postavitev
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3.2  Zloženka

Različica 1

hrbtna stran

LOREM IPSUM
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Različica 2

LOREM IPSUM
LOREM IPSUM
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3.3  Brošura

LOREM IPSUM
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3.4  Pingvin
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3.5  Mesečni koledar

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Januar 2015
Spirala
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3.6   Majica
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3.7  Kapa


