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povzetek

grb občine cerknica
izhodišča in pomen

Grb Občine Cerknica predstavlja abstrakten znak. Obliko polja sestavljata ležeči pravokotnik v
razmerju 4 proti 3 in pod daljšo stranico tikoma polkrog s premerom, enakim daljši stranici pravokotnika. Na belem polju s črno obrobo so stilizirani elementi pokrajine modre in zelene barve:
iz sredine spodnjega, polkrožnega dela, se dve navpični vzporedni zeleni črti s črno obrobo
pravokotno zlomita vsaka k sebi do zunanjega roba polja. Nad njima seka polje modra črta s črno
obrobo, nad njo pa prav tako vodoravno še zelena črta s črno obrobo, ki na sredini polja nad njo
obriše krog, znotraj katerega je stilizirano drevo z vrhom in dvema vejama na vsaki strani. Drevo
spodaj prehaja v belo barvo podlage. Nad tem je izrisana modra krivulja s črno obrobo, nad njo
pa v loku še zelena črta s črno obrobo. Vse črte segajo do zunanjih robov polja. Grb je glede na
vertikalno os popolnoma zrcalen.

Semantični pomen vsebine grba. Prvine grba poskušajo na abstraktni ravni ponazoriti
značilnosti naravne krajine občine Cerknica, ki jo v veliki meri odlikuje neokrnjena narava z
značilnimi kraškimi pojavi – v prvi vrsti presihajočim Cerkniškim jezerom. Bujna zelena vegetacija
travnikov in gozdov se prepleta z elementom vode na vsakem koraku – od tod tudi prepoznavni
elementi grba: prepletajo se črte v zeleni in modri barvi.
Na dnu polja grba dve zeleni zaobljeno lomljeni črti predstavljata: a) presihajoče jezero s svojimi
ponori in jamami, b) travnike, ki jih del leta prekriva jezerska voda, in pa c) zrcalno podobo drevesa,
ki raste ob vodi. Vse to so tipične prvine jezerske krajine.
Nad tem modra ležeča črta ponazarja vodo - jezero in simbolizira mir in tišino.
Osrednji motiv grba je zelena črta, ki v sredini zraste v list, oziroma drevo in predstavlja bogato vegetacijo. Ponazarja notranjske gozdove in travnike in simbolizira rast.
Nad tem je druga modra, ukrivljena črta, ki ponazarja kroženje, oziroma pretok vode in tudi pretok
pozitivne energije.
Na vrhu se v loku polkrožno boči zelena črta in predstavlja hribe v širšem zaledju Cerkniškega jezera.
Kot spodnja, modra, se tudi ta črta krivi in odpira navzgor ter tako izžareva pretok energije. Obe
dinamični črti predstavljata uravnoteženo nasprotje spodnjima, statičnima.

Pomen izbranih barv. Zelena je najbolj naravna barva in simbolizira harmonijo. Povezujemo jo
z naravo, saj je barva vegetacije in simbolizira življenje, mladost in svežino; tradicionalno pa je tudi
izraz miru, zaščite in upanja. Kot barva rastlinja simbolizira blagostanje. V mitološkem oziru je zelena
barva barva skrivnosti, čara in globoke vednosti.
Modra je barva miru. Izraža zrelost in razum, sposobnost in natančnost in je izraz visokih vrednot.
Kombinacija modre, zelene in bele izraža pozitivno naravnanost.

grb občine cerknica
pomen prvin grba

Prvine grba poskušajo na abstraktni ravni ponazoriti značilnosti
naravne krajine občine Cerknica, ki jo v veliki meri odlikuje neokrnjena
narava z značilnimi kraškimi pojavi – v prvi vrsti presihajočim
Cerkniškim jezerom. Bujna zelena vegetacija travnikov in gozdov
se prepleta z elementom vode na vsakem koraku – od tod tudi
prepoznavni elementi grba: prepletajo se črte v zeleni in modri barvi.

Na vrhu se v loku polkrožno boči zelena črta in predstavlja hribe v
širšem zaledju Cerkniškega jezera. Kot spodnja, modra, se tudi ta črta
krivi in odpira navzgor ter tako izžareva pretok energije. Obe dinamični
črti predstavljata uravnoteženo nasprotje spodnjima, statičnima.

Pod tem je druga, modra, ukrivljena črta, ki ponazarja kroženje, oziroma
pretok vode in tudi pretok pozitivne energije.

Osrednji motiv grba je zelena črta, ki v sredini zraste v list, oziroma
drevo in predstavlja bogato vegetacijo. Ponazarja notranjske gozdove
in travnike in simbolizira rast.
Pod tem modra ležeča črta ponazarja vodo - jezero in simbolizira mir in
tišino.

Na dnu polja grba dve zeleni zaobljeno lomljeni črti predstavljata: a)
presihajoče jezero s svojimi ponori in jamami, b) travnike, ki jih del leta
prekriva jezerska voda, in pa c) zrcalno podobo drevesa, ki raste ob
vodi. Vse to so tipične prvine jezerske krajine.
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grb občine cerknica
barvna izvedba
pozitiv
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grb občine cerknica
enobarvna izvedba
pozitiv
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grb občine cerknica
enobarvna izvedba
negativ
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grb občine cerknica
Notranja razmerja, izbor barv
Grb Občine Cerknica je osnovni identifikacijski element in se mora vedno in povsod pojavljati v razmerjih, kot
je določeno. Razmerja med elementi in sestavnimi deli grba se ne smejo spreminjati.

Zelena:
CMyk: c056 m000 y100 K027
Pantone 370C

Modra:
CMyk: c100 m057 y000 K008
Pantone 293C

črna:
CMyk: c000 m000 y000 K100
Pantone black C

Bela (za tisk na nebele površine):
CMyk: c000 m000 y000 K000
Solid White
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grb občine cerknica z napisom

1. Sestav grba in napisa se uporablja pri osnovnih tiskovinah in drugih dokumentih, kjer se pojavljajo
tipografski elementi (besedilo poravnano z napisom Občina Cerknica, grb izpostavljen levo).

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam non
umy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est dolor sit.

2. Sredinski različici poravnave grba in napisa se uporabljata v primerih, ko se sestav uporablja samostojno.
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grb občine cerknica
polje nedotakljivosti, najmanjša pojavna oblika
Polje nedotakljivosti, oziroma varnostni prostor, je prazen prostor, ki je del grba in v katerega se ne sme
posegati z drugimi grafičnimi elementi.
Najmanjša pojavna oblika je 9 mm po višini celotnega znaka.

9 mm
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grb občine cerknica
polje nedotakljivosti - izjeme
Polje nedotakljivosti, oziroma varnostni prostor, je dovoljeno neupoštevati samo v posebnih primerih: 1. kadar
se grb pojavlja na podlagi z grafiko (trsjem) in na aplikacijah, ki jih izdaja Občina Cerknica; 2. kadar se grb
uporabi v drobnih aplikacijah (žigi, značke, znaki,...); 3. kadar se grb uporabi v povezavi z drugim znakom in
sestavljeni znak izraža pripadnost občini Cerknica (v skladu s statutom in dovoljenjem Občine Cerknica).

1. grb na podlagi z grafiko

2. žig in taborski znak

3. gasilski znak pripadnosti pgd

10

grb občine cerknica
uporaba grba na barvnih podlagah in primeri nekaterih
nedovoljenih uporab
Osnovna uporaba grba je na podlagi bele barve, dovoljena pa je tudi uporaba na podlagi v sivih odtenkih in
obeh nosilnih barvah: modri in zeleni (in njunih podtonih)

Izogibati se drugim intenzivnim
barvam podlage!

Vrtenje ni dovoljeno!

Spreminjanje barv ni

Uporaba barv v podtonih ni

dovoljeno!

dovoljena!

Spreminjanje razmerij ni

Spreminjanje razmerij ni

Uporaba samo dela grba ni

dovoljeno!

dovoljeno!

dovoljena!

11

izbor črkovne vrste
primarna tipografija
Osnovna tipografija celostne grafične podobe je družina Thesis.
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