
Povzetek natečajnega elaborata

Koncept, idejne rešitve in grafično oblikovanje rešitev so do odkupa materialnih avtorskih pravic
v ekskluzivni lasti prijavitelja, identificiranega v prilogi pričujočega natečajnega elaborata. Vsaka objava

in uporaba rešitev je dovoljena izključno ob soglasju prijavitelja/avtorja.

OBLIKOVANJE
CELOSTNE GRAFIČNE IDENTITETE (PODOBE) 
ZA DESTINACIJSKO ZNAMKO BELA KRAJINA



Bela krajina je dežela odprtega srca, ki te 
kot popotnika vedno gostoljubno sprejme. Še 
več, to je destinacija, ki te okrepča: z energijo 
narave in ljudi, z lokalnimi dobrotami in 
tradicijami, s svežino vode in vina.  

Mistična narava je v Beli krajini vedno 
podajala roko človeku in ta je znal živeti z 
njenimi cikli, jih začutiti in razumeti. 

Bele krajine ni brez Belokranjcev, odetih 
v lan in povezanih v kolo, ki ga vodi Lepa 
Anka. Bele Krajine ni brez Zelenega Jurija, 
skritega v brezove veje. Bele krajine ni brez 
belokranjskih pisanic. 

ZGODBA BELE KRAJINE



“Ključna prednost Bele krajine je tesna soodvisnost narave in 
kulture, ki daje destinaciji edinstven značaj. Bogastvo etničnega 
izročila, ki ga je ustvarilo prepletanje narodov v prostoru Bele 
krajine, je pustilo otipljive dokaze, izročila, tradicije in običaje. 
Vse kulture, ki so naseljevale ta prostor, so spoštovale naravo, jo 
občutile skozi verovanja in na Beli krajini pustile svojstven pečat.”

(Izvleček iz vizije Strategije razvoja turizma 2018–2022)



Prepoznavne podobe Bele krajine
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Asociativna matrika identitete znamke na podlagi Strategije razvoja turizma
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Navdih



RDEČA
Simbolizira življenje, plodnost,

ljubezen in sonce

ZNAK
4 mikrodestinacije = 4 strani neba

Črnomelj – Metlika – Semič – Reka 
Kolpa

NARAVA KULTURA

Sestavljanje znaka (simbolnega dela logotipa)

KROG 
Simbol narave in njene 
cikličnosti, simbol sonca

Predstavlja belokranjske 
breze in praproti

Oblika spominja na
brezove liste

KROG 
Belokranjsko kolo, Zeleni Jurij
belokranjska pogača, postavljanje 
lanu, lončarski kolovrat

Tradicionalen motiv na 
pisanicah: drevo življenja

4 RDEČI LISTKI
Gostoljubje in odprto srce



Logotip – osnovna vertikalna postavitev



Logotip – osnovna vertikalna postavitev (negativ)



Logotip – sekundarna vodoravna postavitev



Reference

Med uspešnimi tujimi destinacijskimi znamkami smo našli nekaj dobrih referenčnih primerov, 
kjer se povezanost narave in kulture kaže v identiteti znamke in prevladujoči rdeči barvi.



Različne verzije osnovnega logotipa (pozitiv, črbo-belo, negativ)



Možnost nadgradnje znaka v vzorec



Izbor barvnega spektra

C0M94Y77K0

R238G52B64

#EE333F 

Črnomelj

Metlika

Semič



Izbor tipografije

PRIMARNA ČRKOVNA DRUŽINA /  naslovi ,  podnaslovi ,  poudarki

SEKUNDARNA ČRKOVNA DRUŽINA /  dal jš i  sk lopi  besedi la

Tofino

Clear Sans

Jurjevanje
Vinska vigred
Semiška ohcet

Bela krajina je dežela odprtega srca, ki te kot popotnika vedno 

gostoljubno sprejme. Še več, to je destinacija, ki te okrepča: z 
energijo narave in ljudi, z lokalnimi dobrotami in tradicijami, s 

svežino vode in vina.  

Mistična narava je v Beli krajini vedno podajala roko človeku in ta 

je znal živeti z njenimi cikli, jih začutiti in razumeti. 



Podznaki mikrodestinacij
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Arhitektura znamke – produkti in mikrodestinacije

ČRNOMELJ

AVTENTIČNA
DOŽIVETJA

AKTIVNA
ODKRIVANJA

OBČUTENJE
NARAVE

METLIKA SEMIČ KOLPA



ikone: občutenje narave, pristna doživetja in aktivna odkrivanja

Občutenje narave

Aktivna odkrivanja

Pristna doživetja

Iz krovne znamke in logotipa izhajajoče možne podznamke. Po značaju so povezane s produktom, ki ga zastopajo.



KROVNA ZNAMKA

PRODUKTNA PODZNAMKA 1
(OBČUTENJE NARAVE)

PRODUKTNA PODZNAMKA 2
(AKTIVNA ODKRIVANJA)

PRODUKTNA PODZNAMKA 3
(PRISTNA DOŽIVETJA)

Belokranjska 
narava

Belokranjska 
doživetja

Belokranjska 
potepanja



Dopis, kuverta (23 x 11 cm) in vizitka

TIC SEMIČ

Štefanov trg 7

8333 Semič

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Duis aliquet fermentum diam quis accumsan. Integer ac metus at libero porttitor luctus. 

Suspendisse nec leo sapien. Integer ullamcorper lectus neque, et ullamcorper lorem ornare 

eget. Etiam scelerisque, orci eu dictum maximus, lorem arcu volutpat turpis, ut tempor neque 

magna nec metus. Nulla augue risus, rhoncus nec sapien at, porta pharetra est. Praesent sit 

amet mi dui. Duis posuere, nunc sed vestibulum ultrices, lectus massa finibus mauris, et viverra 

dolor tortor vitae enim.

Nullam a eros quis nulla scelerisque faucibus eget non nulla. Pellentesque eu consectetur 

purus, at ultricies massa. Nunc bibendum, libero et iaculis dictum, lorem risus rhoncus ex, ac 

elementum nibh quam nec tellus. Ut tincidunt pretium sem, sed finibus tellus. Nunc dolor lacus, 

placerat sed purus eget, ullamcorper ultricies metus. Maecenas a porta urna, ut gravida eros. 

Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Nunc feugiat tellus quis tellus accumsan finibus. Sed vel purus vel quam rhoncus varius sed sed 

felis. Phasellus elementum elit id elit lobortis lobortis. Ut ac nunc eget lacus vehicula auctor 

tempor sed neque. Mauris dapibus tincidunt dui. Donec condimentum interdum massa quis 

interdum. Nulla enim orci, congue quis nisl vitae, commodo sagittis massa.

Curabitur nec felis facilisis nulla laoreet posuere. Donec arcu metus, dictum vel sodales in, 

blandit nec tellus. Nulla fermentum massa nunc, ac mattis arcu maximus a. Mauris iaculis orci 

diam, at rhoncus felis scelerisque.
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TIC METLIKA
Mestni trg 1
8330 Metlika

t  +386 12 345 678
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METLIKA

GREGOR JEVŠČEK
Vodja razvoja in marketinga

RIC BELA KRAJINA
Trg svobode 3
3340 Črnomelj

t     +386 12 345 678
@   info@ric-belakrajina.si
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Dopis



Vizitke



Svinčnik, vizitka, kuverta in dopis



Lanena vrečka



Lanena vrečka



Majice z dolgimi rokavi



Majice z kratkimi rokavi



NARAVA,
ki navdihuje 

ŽIVLJENJE

Primer splošnega letaka – 1. stran

NARAVA,
ki navdihuje 

ŽIVLJENJE



SPROSTITEV
v naravi

AKTIVEN
oddih

PRISTNA
doživetja

Narava v Beli krajini ima posebno 
energijo. Napolnite se z zelenimi 
razgledi, šumenjem praproti in 
počasnim tokom reke Kolpe. 

Belokranjsko življenje teče v ritmu 
naravnih ciklov, le pomlad radi 

prikličemo prej.

Gibanje na prostem je človeku 
prirojeno. Odkrijte reko Kolpo, 

kolesarske in pohodniške poti v svojem 
tempu. Razgibana pokrajina Bele 

krajine, ki se spogleduje z Gorjanci in 
Kočevskim Rogom nudi odlične pogoje 

za aktivna raziskovanja.

Bela krajina je dežela srčnih ljudi, 
ki popotnika vedno gostoljubno 
sprejme in okrepča. Tu so doma 

pristni okusi in dobrote. Razdelite si 
belokranjsko pogačo z domačini in 
prisluhnite zgodbam o lepi Anki in 

zelenem Juriju.

Primer splošnega letaka – 2. stran (možnost 1)



Primer splošnega letaka – 2. stran (možnost 2)

SPROSTITEV v naravi

PRISTNA doživetja

AKTIVEN oddih

Narava v Beli krajini ima posebno energijo. Napolnite 
se z zelenimi razgledi, šumenjem praproti in počasnim
tokom reke Kolpe. Belokranjsko življenje teče v ritmu 
naravnih ciklov, le pomlad radi prikličemo prej.

Gibanje na prostem je človeku prirojeno. Odkrijte
reko Kolpo, kolesarske in pohodniške poti v svojem 

tempu. Razgibana pokrajina Bele krajine, ki se spogleduje 
z Gorjanci in Kočevskim Rogom nudi odlične pogoje za 

aktivna raziskovanja.

Bela krajina je dežela srčnih ljudi, ki popotnika vedno 
gostoljubno sprejme in okrepča. Tu so doma pristni okusi 
in dobrote. Razdelite si belokranjsko pogačo z domačini
in prisluhnite zgodbam o lepi Anki in zelenem Juriju.



Primer letaka za kolesarjenje – 1. stran

Kolesarjenje z energijo
raziščite belo krajino s kolesom in 

švistnite skozi praprot



Ste za lahkotno družinsko kolesarjenje ali za zahtevnejše 
podvige? Razgibana pokrajina Bele krajine z obrobnimi 
Gorjanci in Kočevskim ponuja odlične pogoje za kolesarje.

Urejenih in označenih je 15 kolesarskih poti različnih 
zahtevnosti. Dobrodošli v deželi belih brez in vinogradov, 

kjer narava človeka navdaja s posebno energijo. 

poženite pedala

● 15 kolesarskih poti
● vse zahtevnosti
● prelepi razgledi

Belokranjska 
potepanja
na kolesu

Primer letaka za kolesarjenje – 2. stran (možnost 1)



Primer letaka za kolesarjenje –  2. stran (možnost 2)

poženite pedala

● 15 kolesarskih poti
● vse zahtevnosti
● prelepi razgledi
● srčni ljudje

Belokranjska 
potepanja
na kolesu



Primer oglasa

Kraji 
srčnih ljudi
METLIKA – SEMIČ – ČRNOMELJ



Tiho brez besed
hodim s to skrivnostjo 
med ljudmi;
in nihče ne ve, od kod,
in nihče ne ve, zakaj
sije moji duši maj.
oton župančič


