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Zaščitni znak Krasa
je grafični simbol, ki predstavlja identiteto Krasa.
Je najosnovnejša stalnica celostne grafične podobe
in glavni predstavnik identitete Krasa na simbolni ravni.
Tipografski simbol
je monogram, ki je uporabljen v funkciji simbola Krasa.
Monogram tvori simbol suhega kraškega zidu in ruja. Kamen
ponazarja povezovanje in varovanje ozemlja, ruj pa je tipični
predstavnik kraške flore.
Logotip
je ime (Kras, Carso) ki je izpisano z značilnim črkopisom in je v
primeru logotipa vtkano v celoto ter deluje kot logotip in simbol
hkrati.

Zaščitni znak

Opis logotipa
Vizualna podoba logotipa je sestavljena iz dveh sistemov. Simbola zidu z rujem in napisa. Prvi je povezan z z geografskimi znaličnostmi pokrajine. Suhi kraški
zid je ena najbolj znanih identitet kulturne krajine Krasa. Simbol kamna kot tipičnega elementa Krasa predstavlja povezovanje in varovanje ozemlja. Simbol
ruja kot tipičnega predstavnika kraške flore pa predstavlja trdoživost in skromnost, ki se razrašča na najbolj kamnitih in pustih tleh Kraške pokraine. Drugi
sistem pa tvori napis Kras/Carso, ki s svojo dinamično postavitvijo predstavlja dogajanje in življenje v pokrajini med rodovitno zemljo in srečnim soncem. V
znaku je uporabljena kombinacija dveh barv; bordo rdeča (požiljajoča barva ruja, kraškega pršuta, terana) in rjavo-sive barve (umirjena barva
obraščenega kamna).

BARVNA DOLOČITEV IN OPIS LOGOTIPA
Primarni barvi

Zaščitni znak družbe je najosnovnejša stalnica celostne grafične podobe. Njegova osnovna pojavnost je kombinacija tipografskega simbola in logotipa.
Znak Kras/Karso vsebuje dve primarni barvi, rjavo-sivo in bordo, ki sta predpisani v tem priročniku. Pozitivno barvno različico uporabljamo na svetlejših,
praviloma belih podlagah. Raba tipografskega simbola brez logotipa (in obratno) ni dovoljena. Za reprodukcijo se uporablja samo originalni, skonstruirani zaščitni znak.
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PANTONE: pantone 405 C

PANTONE: pantone 1807 C

uporaba v dvobarvnem tisku

uporaba v dvobarvnem tisku

na premaznem papirju

na premaznem papirju

PANTONE: pantone 405 U

PANTONE: pantone proces 1805 U

uporaba v dvobarvnem tisku

uporaba v dvobarvnem tisku

na nepremaznem papirju

na nepremaznem papirju

ENOBARVNA DOLOČITEV LOGOTIPA

Enobarvno različico zaščitnega znaka uporabljamo le v primeru tehničnih zahtev, kot so enobarvni tisk, vezenje... Kadar so izvedeni materiali večbarvni,
vedno uporabljamo osnovni, dvobarvni zaščitni znak. Enobarvna različica zaščitnega znaka v celoti prevzame primarno modro barvo, ki je predpisana v
tem priročniku. Enobarvno različico znaka uporabljamo na svetlejših, praviloma belih podlagah.

ČRNO BELA DOLOČITEV LOGOTIPA

ČB-različico zaščitnega znaka uporabljamo le v primeru, ko tehnika izvedbe ne omogoča reprodukcije barv... Kadar so izvedeni materiali barvni, vedno
uporabljamo osnovni zaščitni znak oz. enobarvno različico. ČB-različica zaščitnega znaka v celoti prevzame črno
barvo. ČB-različico znaka uporabljamo na svetlejših, praviloma belih podlagah.
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ČRNA - 100%K

ŽIG

BORDO tinta
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ČRNA tinta

30 x 30

APLIKACIJA_na obstoječe velikosti žigov

LOGOTIP ZA REZKANJE

Za izdelavo nalepk iz folije
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Zaščitni znak je skonstruiran na osnovi pravokotne konstrukcijske mreže, ki ima za osnovni modul kvadrat. Prepoznavnost
zaščitnega znaka je odvisna od natančno določenih konstrukcijskih razmerij, ki morajo v vseh primerih ustrezati razmerjem,
prikazanim v konstrukcijski mreži znaka. Za reprodukcijo uporabljamo samo originalni, skonstruirani zaščitni znak.

VARNOSTNI PROSTOR LOGOTIPA
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V izolacijskem prostoru znaka se ne sme nahajati noben drug grafični element. Izolacijski prostor je določen z modulom X, ki je
označen z odebeljeno črko X. Oddaljenost znaka družbe od robov formata nikoli ne sme biti manjša od določenega
izolacijskega prostora, razen v primerih, ki so določeni v tem priročniku:
• izredno majhni formati,
• označevanje družbe v eksterierju - raba velikega znaka na razpoložljivih površinah,
• formati, ki nimajo pravokotnih stranic.

NAJMANJŠA PRIPOROČLJIVA VELIKOST

A

10 x 10 mm

6 x 6 mm

Najmanjša dovoljena velikost zaščitnega znaka je določena z modulom A, ki ne sme biti manjši od 10 mm.
Na pomanjšave zaščitnega znaka družbe naj vpliva tudi razmislek o materialu in tehniki reprodukcije.

LOGOTIP NA BARVNIH OZADJIH
Nepravilna uporaba

LOGOTIP NA BARVNIH OZADJIH
Priporočljiva uporaba

POJAVNOST NA PRIMARNI BORDO BARVI
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Na barvni podlagi do 30 % bordo barv se uporablja zaščitni znak v pozitivu, pri 40 % bordo in več pa zaščitni znak v negativu.

POJAVNOST NA PRIMARNI RJAVO-SIVI BARVI
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Na barvni podlagi do 30 % rjavo-sive barve se uporablja zaščitni znak v pozitivu, pri 40 % rjavo-sive barve in več pa zaščitni znak
v negativu.

