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Grb z nazivom 

Izhodišče: 

grb - nespremenjena oblika

Dodan naziv:

Občina Gorenja vas - Poljane

Uporaba:

Logotip se uporablja z napisom 
ali posamezno, samo z znakom - 
grbom. 

Črno-bela verzija se uporablja 
za primere, ko aplikacija barv ni 
mogoča.



Konstrukcija 

Uporaba:

Logotip z napisom se 
mora vedno uporabljati 
v pravih razmerjih.

Polje nedotakljivosti:

V polje nedotakljivosti ne sme 
v katerikoli grafični postavitvi 
segati noben drug grafični 
element. 
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Tipični 
grafični vzorec

Izhodišče: 

grb

distinktivni element:

modro-zelen ščit in specifična 
trikotna oblika

vsebinska zasnova:

Vizualna identiteta občine 
Gorenja vas - Poljane je 
razpoznavna po barvah, ki 
gradijo grb in predstavljajo 
modro nebo in zelene travnike.

razpoznaven grafični element:

Specifično obliko in barve grba postavimo 
v ‘realno’ perspektivo neba in travnikov - 
horizont(alno).

Puščica, ki nastane, predstavlja smer naprej 
in spominja na protokolarni trak.



Uporaba barv

Primarne barve: 

MODRA

ZELENA

Sekundarna barva

SIVA

CMYK: C100 / M0 / Y0 / K0
Pantone: Proces Blue C
RGB: 0 / 160 / 220
HEX: 00A0DC

CMYK: C70 / M0 / Y100 / K9
Pantone: Zelena 362C
RGB: 80 / 160 / 50
HEX: 50A032

CMYK: C0 / 0 / Y0 / K30
Pantone: COOL GRAY 4C
RGB: 190 / 190 / 190
HEX: BEBEBE



Črkovne vrste

Primarna črkovna vrsta - logotip: 

Roboto Condensed
(Google fonts, Christian Robertson)

Sekundarna črkovna vrsta - naslovi

Poppins

(Google fonts, Indian Type Foundry)

Terciarna črkovna vrsta - dokumenti

Calibri
(Lucas de Groot)

Občina 
Gorenja vas - Poljane

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87

˝Vsak letni čas je tukaj po svoje lep. Prav gotovo pa je bilo tukaj na-
jlepše takrat, ko je pomlad s svojim krilom plavala nad dolino. In če je 
v Poljanski dolini lepa pomlad, tedaj je malokje lepše˝, je na kratko 
zapisal Ivan Tavčar o Poljanski dolini.



Štampiljka

Štampiljko predstavlja logotip 

v črno-beli obliki

Minimalna velikost je 
določena na višino 2cm.

2cm



Vizitka

04 51 83 124
041 767 390
barbara.bogataj@obcina-gvp.si

www.obcina-gvp.si

04 51 83 124
041 767 390
barbara.bogataj@obcina-gvp.si

www.obcina-gvp.si

2 - stranski tisk 

1. stran - splošno 

2. stran - osebno + internet stran



Predstavitvena
mapa

2 - stranski tisk 

1. stran - splošno 

2. stran - osebno + internet stran



Aplikacija logotipa

Projekt PROSTOFER


