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👋  Dobrodošli v spletnem priročniku celostne grafične podobe znamke 

CARE4CLIMATE!
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📝 Osnovna pravila uporabe CGP-ja
Uporaba predpisanih elementov in upoštevanje pravil celostne grafične 

podobe sta predpogoj in osnova za konsistentno vizualno podobo znamke. 

CARE4CLIMATE ima enotno celostno grafično podobo s prepoznavno 

komunikacijo in jasnim razumljivim jezikom, s katerimi lahko doseže optimalni 

učinek samo takrat, ko se vse osnovne elemente uporablja pravilno in 

konsistentno, na vseh nivojih ter pri vseh elementih komunikacije.

1. Uporaba osnovnih elementov je obvezujoča za vsa komunikacijska orodja 

znamke 

CARE4CLIMATE.

2. Barvno verzijo logotipa je treba uporabiti kjerkoli je to tehnično in 

komunikacijsko 

mogoče. Uporaba črno-bele različice logotipa je odvisna od namena 

komunikacije in tehničnih omejitev reprodukcije logotipa.

3. Primarne barve se uporabljajo v vseh komunikacijskih orodjih podjetja, z 

dovoljenimi izjemami.

4. Uporablja se primarna tipografija Museo Sans in sekundarna tipografija 

Recoleta.

5. Izjeme so dovoljene samo v posebnih primerih in jih mora potrditi 

izdelovalec celostne grafične podobe. Za kontakt pišite na 

info@care4climate.si.

Sekundarne barve

Terciarne barve

Poslovna korespondenca

Vizitka

Dopisni list

Poročilo/izroček

Brošura

PowerPoint predstavitev
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Označevalne table

Podpis za elektronsko pošto
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Logotip

CARE4CLIMATE logotip je najpomembnejši izmed osnovnih elementov 

celostne grafične podobe. Jasno določena pravila za uporabo 

CARE4CLIMATE logotipa bodo okrepila podobo znamke in zagotovila 

unikatnost logotipa ter njegovo vizualno atraktivnost in prepoznavnost. 

Dosledno sledenje tem pravilom omogoča pravilno uporabo logotipa v 

različnih komunikacijskih orodjih.

Osnovna raba

Struktura osnovnega logotipa

Celoten logotip tvorita dva elementa: grafični znak in napis “CARE4CLIMATE”. 

Grafični znak in napis se izrecno uporabljata v horizontalni postavitvi. Velikost 

grafičnega znaka je enaka štirikratni velikosti tiskane črke C v izbrani 

tipografiji.
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Barvni logotip

Logotip CARE4CLIMATE naj se uporablja v eni izmed barvnih različic. Svetla 

različica za temne podlage, temna različica za svetle podlage. 

Črno-bel logotip

Logotip CARE4CLIMATE se lahko v izrednih primerih pojavlja tudi v črno-beli 

različici.

Pozamezni elementi logotipa & različne verzije

Grafični znak

Kadar napis ni relevanten (npr. favicon, profilna slika na socialnih omrežjih, 

ikone, manjše kreative), se uporablja samo grafični znak, kot posamezen 

element. 
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Life in MOP logo

Ker je projekt CARE4CLIMATE prejel sredstva iz programa LIFE in Slada za 

podnebne spremembe Ministrstva za okolje in prostor RS, morata biti logotipa 

LIFE in MOP prikazana v celotni komunikaciji o projektu, npr. na spletnih 

straneh, družbenih medijih in oglasnih deskah ter tiskanih gradivih in 

predstavitvah. Priporočena razdalja med logotipi je širina šestih tiskanih črk C 

v izbrani tipografiji. 

Kadar koli je mogoče, mora logotip spremljati naslednje besedilo: "Projekt LIFE 

IP CARE4CLIMATE �LIFE17 IPC/SI/000007� je integralni projekt, sofinanciran 

s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne 

spremembe in sredstvi partnerjev projekta."

Angleška različica

Skupna pojavnost logotipov

Skupna pojavnost logotipov se izvaja v horizontalni legi. Priporočeni odmik od 

skrajnega desnega roba logotipa CARE4CLIMATE do sosednjega logotipa je 

širina šestih tiskanih črk C v izbrani tipografiji.
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Velikost & prazen prostor

Najmanjša velikost logotipa & znaka

Logo CARE4CLIMATE mora biti berljiv, zato je najmanjša dovoljena višina 

logotipa 80 mm / 30 px, najmanjša dovoljena višina znaka je 50 mm / 20 px.

Prazen prostor

Logotip CARE4CLIMATE mora biti vedno obdan z zadostno površino 

praznega prostora. Optimalni učinek logotipa je odvisen od praznega prostora,

ki ga obdaja. Priporočena razdalja do najbližjega objekta oz. napisa je 

minimalno širina dveh tiskanih črk C v izbrani tipografiji. 

Pogoste napake
1. CARE4CLIMATE napis logotipa nikoli ne sme biti napisan z malimi 

tiskanimi črkami. Vedno se uporabljajo velike tiskane črke.

2. Razmerje med znakom in napisom mora ostati isto. Logotip ne sme biti 

raztegnjen ali razpotegnjen.

3. CARE4CLIMATE logotip ne sme biti integriran z ali postavljen direktno ali 

indirektno v ali na druge grafične elemente (črte, krivulje, oblike itd.). 
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Uporabi naj se ozadje, ki ni pregosto.

Tipografija

Filozofijo in vizijo znamke odraža tudi osrednja tipografija celostne grafične 

podobe. Tipografija, skupaj z drugimi osnovnimi elementi, pomaga narediti 

vsako CARE4CLIMATE sporočilo prodorno in zaupanja vredno. Tipografija je 

prav tako oblikovni element znamkine identitete. Njena uporaba je jasno 

določena in optimalni učinek je dosežen samo z doslednim upoštevanjem 

pravil.

Primarna tipografija · MUSEO SANS
Primarna tipografija znamke CARE4CLIMATE je družina Museo Sans. Museo 

Sans je robustna, nizko kontrastna, geometrijska, zelo čitljiva sans serifna 

tipografija, ki je primerna za vsakršno uporabo na zaslonu in v besedilih. 

Museo Sans se uporablja v vseh besedilnih elementih komunikacije znamke, ki 

podpirajo glavne nagovore.
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Sekundarna tipografija · RECOLETA
Sekundarna tipografija znamke CARE4CLIMATE je družina Recoleta. Recoleta 

tipografija je uravnotežena, brezčasna in vizualno izčiščena. Uporablja mehke 

in nežne oblike, ki komunicirajo prijeten in človeški odnos. Recoleta Regular se 

uporablja v naslovnih elementih komunikacije znamke, ki nagovarjajo ciljne 

uporabnike.

Alternativna tipografija · ARIAL
Kot alternativno obliko tipografije (kadar uporaba primarne in sekundarne 

tipografije ni možna npr. elektronska sporočila ali v odprtih dokumentih, kjer je 
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priporočena uporaba sistemskih črkovnih vrst �Microsoft Word dokumenti, 

Powerpoint prezentacije ...)) se uporablja sistemska tipografija Arial.

Raziskave trga so pokazale, da so znamke, ki v vseh svojih komunikacijah 

dosledno uporabljajo predpisane barvne sheme, lažje in hitreje prepoznavne, 

njihova sporočila pa lahko z večjo zanesljivostjo pripišemo pošiljatelju. S 

konsistentno uporabo barvne sheme bomo povečali prepoznavnost in 

posledično učinkovitost CARE4CLIMATE komunikacije. 

Barve

Primarne barve
CARE4CLIMATE primarne barve sta gozdno zelena in pastelno zelena, ki se ji 

pridružita umazano bela in ogljeno črna. Asociacije, ki jih sprožajo primarne 

barve, se optimalno skladajo s temeljno vrednoto in poslanstvom blagovne 

znamke.

Vrednosti primarnih barv

Ime barve Izgled HEX RGB HSV CMYK

Gozdno zelena #3a4a3e 58 74 62 135 22 29 22 0 16 71

Pastelno zelena #c8d4c3 200 212 195 102 8 83 6 0 8 17

Umazano bela #f9f5f2 249 245 242 26 3 98 0 2 3 2

https://www.notion.so/Gozdno-zelena-3cc71a6a469c4671b253af93337dcfa4
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-4d5cfb2a296344a081ee596f821a2b70
https://www.notion.so/Umazano-bela-15425c03cef64d8f8953abf83d3280a3
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Ime barve Izgled HEX RGB HSV CMYK

Ogljeno črna #231f20 35 31 32 345 11 14 0 11 9 86

Sekundarne barve
CARE4CLIMATE sekundarne barve so odtenki primarne pastelno zelene 

barve. Uporabljajo se v primeru, ko primarne barve ne ponujajo dovolj 

raznolikosti (grafi, ilustracije, ipd.)

Vrednosti sekundarnih barv

Ime barve Izgled HEX RGB HSV CMYK

Pastelno zelena 1 #CED8C9 206 216 201 100 7 85 4 0 6 15

Pastelno zelena 2 #D3DDCF 211 221 207 103 6 87 4 0 6 13

Pastelno zelena 3 #D9E1D5 217 225 213 100 5 88 3 0 5 11

Pastelno zelena 4 #DEE5DB 222 229 219 102 4 90 3 0 4 10

Pastelno zelena 5 #E4EAE1 228 234 225 100 4 92 2 0 3 8

Pastelno zelena 6 #E9EEE7 233 238 231 103 3 93 2 0 2 6

Pastelno zelena 7 #EFF2ED 239 242 237 96 2 95 1 0 2 5

Terciarne barve
CARE4CLIMATE terciarne barve sta snežna belina in čista črnina, za 

izpostavljene elemente �CTA gumbi ipd.) se jima pridruži opečnata oranžna.

https://www.notion.so/Ogljeno-rna-8efb768bedac430e9fca49fc0dbbf336
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-1-659e9bfa908b41c9b2bd861238db0db5
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-2-3d0a92fd46bd40d2802dc952eb2e316c
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-3-bf4da93db06e4c5db79b4be93bb43efe
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-4-8d739b8bf3734818be19d89dd74025a5
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-5-c57ddf0ecf6b45b0894a736c52dd4eda
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-6-b626fbfbf3784798ba104ca3a33bfaf8
https://www.notion.so/Pastelno-zelena-7-9de53955fb304a4d8645b52487dd4f3f
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Vrednosti terciarnih barv

Ime barve Izgled HEX RGB HSV CMYK

Snežna belina #FFFFFF 255 255 255 100 0 100 0 0 0 0

Čista črnina #000000 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100

Opečnata oranžna #ED6A5A 237 106 90 7 62 93 0 55 62 7

📝 Opomba: Intenzivnost barve lahko odstopa glede na medij oziroma 

tehnologijo izvedbe.

Poslovna korespondenca

V vsakodnevni izmenjavi informacij so vsebinsko in oblikovno kakovostne 

poslovne korespondence ključni element poslovne kulture znamke. Vsak 

poslan dopis ali izročena vizitka odraža temeljne vrednote znamke. Z 

modernimi, dobro oblikovanimi poslovnimi korespondencami zlahka 

komuniciramo poslanstvo in vizijo znamke, ki mu zaupa tako splošna kot 

strokovna javnost.

Vizitka
Tako kot dopis tudi vizitka nosi CARE4CLIMATE logotip kot najpomembnejši 

oblikovalski element.  Vizitka se tiska na 300g ekološki papir, premazan.

https://www.notion.so/Sne-na-belina-b2f96c60c03c4f5db650cdefd999e744
https://www.notion.so/ista-rnina-ca5f71944f1b40049974d1160f8663bc
https://www.notion.so/Ope-nata-oran-na-bbd271df00e841f5b48366f88c18b0ca
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Dopisni list
CARE4CLIMATE logotip je skupni vizualni simbol in najpomembnejši 

oblikovalski element na vseh poslovnih tiskovinah. Dopis, kot osrednje 

poslovno komunikacijsko orodje, je oblikovan v soglasju z uniformiranim 

sistemom, kar zagotavlja konsistenten videz dopisa. 

Dopis je zasnovan tako, da so vsi elementi umaknjeni od roba, tako da se ga 

lahko natisne s tiskalnikom. Ker gre za dokument, ki se ga bo uporabljalo v 

programih kot je Microsoft Word, se za zapis naslovov in vsebine uporablja 

alternativna (sistemska) tipografija. CARE4CLIMATE logotip je postavljen v 

levi zgornji kot, tako da se z lahkoto dodajajo logotipi v primeru sodelovanja, 

sofinanciranja ipd.

Poročilo/izroček
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Brošura

PowerPoint predstavitev
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