
Priročnik
celostne grafične podobe 
kohezijskega in strukturnih skladov EU
v programskem obdobju 2007-2013
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logotip
osnovna konfiguracija, najmanjša pojavna oblika/ I.

Logotip kohezijskega in strukturnih skladov EU v Sloveniji v programskem obdo-
bju 2007-2013 je sestavljen iz znaka in napisa.

Simbol EU se uporablja v obliki kot je to predpisano - z razmerjem velikosti 
stranic 2:3 in z uporabo določenih barvnih odtenkov: 
modra-blue pantone reflex,
rumena-yellow pantone.
Originalni simbol si je mogoče ogledati in naložiti na spletnem naslovu:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/graph/embleme_en.htm

Logotip se lahko uporablja v razmerju, ki je prikazan in samo v kombinaciji z 
znakom in napisom. Simbol se lahko povečuje ali pomanjšuje, upoštevajoč
navodila v nadaljevanju. 

Najmanjša pojavna oblika je 8mm za osnovni lik kvadrata ali 12mm po širini 
celotnega znaka.
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Osnovna kompozicija znaka je sestavljena iz elementa, ki predstavlja kohezijski 
sklad in strukturne sklade ter simbol Evropske Unije-zastave. Prvi element 
znaka je kvadrat, ki s svojo obliko predstavlja trdnost in varnost. Z elementom 
kvadrata se prepleta strukturna igra zvezde, ki se v treh korakih sestavi v 
zaključeno obliko. Ta ideja predstavlja delovanje skladov. Obenem trije 
sestavljajoči se elementi zvezde predstavljajo tri sklade (Evropski sklad za 
regionalni razvoj, Kohezijski sklad, Evropski socialni sklad), ki se v osnovnem 
elementu kvadratu združijo v zaključeno celoto v obliki zvezde (kohezijski 
sklad in strukturni skladi v Sloveniji). Barve se nanašajo na barve simbola EU -
rumena zvezda na modri podlagi.



logotip
konstrukcijska mreža, polje nedotakljivosti

Polje nedotakljivosti, oz. varnostni prostor je prazen prostor, ki je del logotipa in 
v katerega se z grafičnimi elementi ne sme posegati pod nobenim pogojem.
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Logotip kohezijskega in strukturnih skladov EU v Sloveniji je osnovni identifi-
kacijski element in se mora vedno in povsod pojavljati v razmerjih, ki so prika-
zana spodaj. Razmerja med elementi in sestavni deli v logotipu se ne smejo 
spreminjati. Simbol EU in simbol skladov sta si po velikosti enakovredna, saj 
imata enako ploščino.
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logotip
barvni, enobarvni, črno-bel, negativ

Osnovni znak je dvobarven - z modrimi grafičnimi elementi z rumeno in 
rumenimi zvezdami na modri podlagi. Slogan se prav tako pojavlja v modri barvi. 
Preostali tekst je v črni barvi. Barve so definirane v nadaljevanju priročnika.
Enobarvni logotip se uporablja kadar se tiska z enobarvim tiskom. Črno-bel
logotip se uporablja pri črno-beli tehniki izpisa ali tiskanja.
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barve

blue pantone reflex/ C100 M80 Y0 K0

yellow pantone/ C0 M0 Y100 K0

black pantone/C0 M0 Y0 K100 
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tipografija

Book Antiqua Italic

Naložba v vašo prihodnost
ABC�DEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽXYZQ
abc�defghijklmnoprsštuvzžxyzq
¨!”#$%&/()=?+-*/.:,;_-0123456789

Trajan Pro

ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽXYZQ
abcčdefghijklmnoprsštuvzžxyzq
¨!”#$%&/()=?+-*/.:,;_-0123456789

Myriad Light

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZXYZQ
abcdefghijklmnoprstuvzxyzq
¨!”#$%&/()=?+-*/.:,;_-0123456789



CS arhitektura in oblikovanje / oktober 2007

logotip
možnosti uporabe navedb

Kompleksna zasnova organiziranosti kohezijskega in strukturnih skladov v
povezavi z uporabo logotipov državnih organov in ostalih udeležencev om-
ogoča več možnosti uporabe navedb.

NAVEDBE:
-slogan
-sklicevanje na: Evropsko Unijo
-sklicevanje na: vse tri sklade

NAVEDBE:
-slogan
-sklicevanje na: Evropsko Unijo
-sklicevanje na: ESRR

NAVEDBE:
-slogan
-sklicevanje na: Evropsko Unijo
-sklicevanje na: KS

NAVEDBE:
-slogan
-sklicevanje na: Evropsko Unijo
-sklicevanje na: ESS

NAVEDBE:
-slogan
-sklicevanje na: Evropsko Unijo

NAVEDBE:
-sklicevanje na: Evropsko Unijo

NAVEDBE:
-slogan
-sklicevanje na: Evropsko Unijo
-sklicevanje na: ESRR in KS



NAVEDBE:
-slogan
-sklicevanje na: Evropsko Unijo
-sklicevanje na: vse tri sklade

NAVEDBE:
-slogan
-sklicevanje na: Evropsko Unijo
-sklicevanje na: ESRR

NAVEDBE:
-slogan
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-slogan
-sklicevanje na: Evropsko Unijo
-sklicevanje na: ESS

NAVEDBE:
-slogan
-sklicevanje na: Evropsko Unijo
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logotip
možnosti uporabe navedb/ angleške različice



�e je podlaga modre barve EU (blue pantone reflex), se simbol lahko 
uporablja kot je prikazano (bela obroba z belimi zvezdami). Bel rob v širini, 
ki je enaka 1/25 višine simbola (zastave) EU.  

�e je  možno, naj bo logotip natisnjen na belem ozadju. Obarvanemu ozadju se je potrebno izogibati, predvsem odtenkom, ki se ne ujemajo z 
modro barvo. �e ne gre druga�e, naj bo logotip obkrožen z belo barvo z debelino v razmerju 1/25 glede na višino simbola (zastave) EU. �e je 
podlaga v svetlejšem odtenku se uporablja napis v osnovnih barvah. �e je podlaga v temnejšem odtenku se uporablja napis v beli barvi.
UPORABA LOGOTIPA NA KATERIKOLI DRUG NA�IN NI DOVOLJENA!  

Osnovna uporaba logotipa je na podlagi bele barve.
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logotip
uporaba simbola na barvnih osnovah



�e je  možno, naj bo logotip natisnjen na belem ozadju. Sivinam se je potrebno izogibati. �e ne gre druga�e, naj bo logotip barven in obkrožen z 
belo barvo z debelino v razmerju 1/25 glede na višino simbola (zastave) EU. �e je podlaga v svetlejšem odtenku se uporablja napis v �rni. �e je 
podlaga v temnejšem odtenku se uporablja napis v beli barvi.
UPORABA LOGOTIPA NA KATERIKOLI DRUG NA�IN NI DOVOLJENA!  

Na �rni podlagi se simbol lahko uporablja kot je prikazano. Osnovna uporaba logotipa je na podlagi bele barve.
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logotip
uporaba simbola na �rno belih in sivih osnovah
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dopisni list A4
(dopisni list je pomanjšan na 80% velikosti)
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dopisni list A4 - angleška razli�ica
(dopisni list je pomanjšan na 80% velikosti)
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primer uporabe dopisnega lista
(dopisni list je pomanjšan na 80% velikosti)

Primer uporabe logotipov državnih organov in ostalih skladov z logotipom vladne
službe (oz. logotipov državnih organov in ostalih udeležencev - po potrebi). Obstaja
 več različic logotipa z različnimi                                                                navedbami. Pomembno je, da se ne glede na nave-
dbo ob logotipu, znak vedno                                                          pojavlja na istem mestu. Osnovna postavitev se lahko
prilagaja glede na potrebe.
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pisemska ovojnica - amerikanka (z okencem in brez)
(angl. razli�ica se pojavlja na enak na�in, le da se namesto slovenskega pojavlja angleški tekst - glej 
list “možnosti uporabe navedb”) 
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pisemska ovojnica - C4 in C5
(angl. razli�ica se pojavlja na enak na�in, le da se namesto slovenskega pojavlja angleški tekst - glej 
list “možnosti uporabe navedb”) 
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poslovna mapa (standardna velikost 225/315mm)
pomanjšano na 40% velikosti (enaka postavitev elementov velja za navedbe v angleškem jeziku)
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faks obrazec v slovenskem in angleškem jeziku
pomanjšano na 80% velikosti

Za: Pošilja:

Št. strani:

Datum:

Zadeva:

Nujno V vpogled Vaš komentar Odgovor prosim Reciklirajte

V vednost

Tel.:

Faks:

To::

Facsimile Transmittal

Faks sporo�ilo

From:

Page:

Date:

Subject:

Urgent For Review Please Comment Please Reply Please Recycle

CC:

Phone:

Fax:



CS arhitektura in oblikovanje / oktober 2007

poslovna vizitka

Sluzba Vlade Republike Slovenije 
za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
tel.: + 386 01 300 40 50, fax.: + 386 01 300 40 51,
GSM: + 386 031 599 112
E-mail: jozica.podbevsek@gov.si 

Jožica Podbevšek

Jožica Podbevšek

poslovna sekretarka

Government Office for Local
Self-Government and Regional Policy,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel.: +386 1 308-31-78, Fax.: + 386 1 478 36 19
GSM: + 386 031 599 112
E-mail: jozica.podbevsek@gov.si 

Adviser
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predlog potrdila, vabila, priznanja, zahvale ...
pomanjšano na 80% velikosti (enaka postavitev elementov velja za navedbe v angleškem jeziku)




