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Podoba (CGP)



Opis celostne gra�čne podobe LAS DBK1.

Logotip/znak:

Asociacija kratice LAS DBK in njenega pomena je 
pripeljala do razmišljanja oblikovanja znaka v tej 
smeri da prikaže samo delovanje, kot pozitivno 
lokalno akcijsko skupino, katera deluje na območju 
Dolenjske ter Bele Krajine. 

Sončnica, kot simbolna roža izraža večplastnost, saj 
je simbol poletja, upanja, življenja in pozitivne 
energije kot tudi  "zelene politike". Ker se je upora-
bljala do sedaj, je smiselno da se koncpet nadaljuje. 
Že starodavne civilizacije, denimo Inki in Azteki, so 
sončnico (Helianthus annuus) povezovale s soncem 
in sončnimi božanstvi. K temu jih je gotovo spodbudil 
videz sončničnih cvetov in dejstvo, da se obračajo za 
soncem. Inki so jo posvetili bogu sonca in z njenimi 
risbami krasili templje, okrasne predmete in oblačila. 
Sončnice, ki jih je čudovito ovekovečil Vincent van 
Gogh, ki so mu bile simbol življenjske moči in 
dobrote, veljajo za najlepše poletne rože. Že pogled 
na njihove živahne cvetove nas razvedri, poživi in 
navda z optimizmom.

BELA KRAJINA 
Bela krajina [béla krájina ali béla krajína] je
pokrajina v jugovzhodni Sloveniji. 
Bela krajina je pretežno kraška pokrajina med 
Gorjanci, Kočevskim rogom in

DOLENJSKA
Dolénjska je pokrajina v jugovzhodni Sloveniji, ki 
geografsko gledano sega od Ljubljanske kotline do 
meje s Hrvaško (Gorjanci). Na vzhodu meji na Savo, 
na zahodu pa sega do Blok in Kolpe.

Gorjanci (na hrvaški strani poznani kot Žumberačko 
gorje, je planotasto hribovje v jugovzhodni Sloveniji, 
ki obsega 212 kvadratnih kilometrov. Najvišji vrh 
Gorjancev je 1178 metrov visok Trdinov vrh (Sveta 
Gera). Pogorje je ob prelomih dvignjen gorski čok, z 
grudasto tektonsko zgradbo. Razteza se od savske 
doline na vzhodu do črmošnjiške doline na zahodu. 
Po najvišjem slemenu, kjer je razvodnica med 
rekama Krko in Kolpo, poteka državna meja med 
Slovenijo in Hrvaško. Za Gorjance je značilna izjemna 
prepletenost panonskih in kraških pokrajinskih 
značilnosti.

Reka Krka (tudi dolenjska ali zelena lepotica)
je ena najdaljših slovenskih rek, ki tečejo
izključno po ozemlju Slovenije; doseže dolžino
93,12 km.
Reka Kolpa je mejna reka med Slovenijo in
Republiko Hrvaško, dolga je 292 km. Izvira na
hrvaški strani v Gorskem Kotarju blizu Osilnice,
kjer se vanjo z leve zlije (tudi mejna) reka
Čabranka. Od tam dalje pa kar 117,4 km
ustvarja naravno mejo med Slovenijo in Hrvaško.

Zaradi razgibanosti logotipa je celostna gra�čna 
podoba ohrajena kar se da čisto, z veliko beline, 
ki  ne  utesnjuje  znaka,  temveč  ga  poudari

Umestitev znaka v celostno 
gra�čno podobo:



Umestitev znaka v celostno 
gra�čno podobo:

Logotip2.

Osnovna barvna pojavnost znaka/logotipa

Črno-bela izvedba znaka/logotipa - pozitiv

Črno-bela izvedba znaka/logotipa - negativ



Črno-bela izvedba znaka/logotipa - pozitiv

Črno-bela izvedba znaka/logotipa - negativ

Tipogra�ja3.

Primarna črkovna družina: 

    Calibri (Bold)

1234567890
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

    Calibri (Regular)

1234567890
abcčdefghijklmnopqrsštuvwxyzž
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ



Barvni sistem4.

Osnovne barve:

Natančna uporaba osnovnih barv v logotipu:

Osnovna barvna izvedba Barvna izvedba CMYK Barvna izvedba RGB in WSC

Pantone Black C

Pantone 382 C

Pantone 3115 C

0 / 13 / 49 / 98

29 / 0 / 100 / 0

63 / 0 / 18 / 0

38 / 28 / 2                 #261C02

193 / 216 / 47         #C1D82F

71 / 195 / 211         #47C3D3



Natančna uporaba osnovnih barv v logotipu:

Aktivnosti LAS DBK so delno so�nancirane iz sredstev Leader, 4. Osi, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Elementi celostne gra�čne podobe5.

Dopisni list:



Kuverta ter vizitka:

Elementi celostne gra�čne podobe5.



Elementi celostne gra�čne podobe5.

CD (oblikovanje) ter namizna zastavica:



Aktivnosti LAS DBK so delno so�nancirane iz sredstev Leader, 4. Osi, Evropski kmetijski sklad za 
razvoj podeželja. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Poslovna mapa ter žig:

Elementi celostne gra�čne podobe5.




