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CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Navodila za uporabo
Celostno grafično podobo MONM uporabljamo v skladu z navodili, saj le tak način uporabe
zagotavlja enotno prepoznavnost naše podobe. Posamezne elemente celostne podobe
opredeljujemo spodaj.
Celovit logotip je sestavljen iz
enobarvne različice grba (levo) ter znaka Novo mesto (desno).
Glede na namen, je dovoljeno smiselno uporabljati samostojno grb ali samostojno znak Novo
mesto.
Opis celostne grafične podobe MONM
Logotip Novega mesta (prvotno pripravljen leta 2014 za namen praznovanja 650. obletnice
pridobitve ustanoviteljskih pravic mesta, s strani na javnem pozivu izbranega avtorja, g.
Gregorja Ivanušiča) je sestavljen iz enobarvne različice uradnega grba in imena mesta, v
katerem je prikazanih pet elementov, ki najbolj pokažejo značilnosti in duš našega mesta.
1. Mesto zgodovine. Element iz Halštatskega obdobja ponazarja nadvse bogato zgodovino
območja Novega mesta, ki sega od prazgodovine, srednjega veka in do novejše zgodovine.
2. Mesto razvoja. Črka »v« obrnjena za 90° in tako spremenjena v puščico ponazarja, razvojno
usmerjenost mesta. V mestu je namreč razvita industrija, v mestu se nahaja visokošolsko
središče in mesto ima veliko željo ustanoviti svojo univerzo.
3. Mesto srčnih in veselih ljudi. Srce je simbol ljubezni, razumevanja in upanja. Novo mesto je
in naj ostane mesto srečnih in veselih ljudi.
4. Mesto narave. Novo mesto je mesto, ki sobiva z naravo. Reka Krka, drevesa, urejeni parki in
polja obdajajo mesto.
5. Mesto ustvarjalnosti. Tok neskončnosti, ki ponazarja neskončno ustvarjalnost in svobodo
duha. Novo mesto je razgibano mesto, ki se kaže v umetniškem udejstvovanju, družbenih
gibanjih, raziskovanju in ambicioznih športnih dosežkih.
Logotip je sestavljen iz enobarvnega grba in imena mesta ter petih elementov, ki najbolj
opisujejo značilnosti mesta. Kljub temu, da ima logotip veliko sporočilnost, kot grafičen element
deluje usklajeno in enostavno. Oblikovana rešitev logotipa in drugih elementov celostne
grafične podobe s čisto, unikatno in prepoznavno formo omogoča enostavno uporabo.
Logotip ima vse značilnosti enostavnega in prepoznavnega simbola, kar je osnova za
oblikovanje fleksibilnega, enostavnega in prepoznavnega sistema celostne grafične podobe.
Svoj pomen logotipu dajejo tudi izbrane barve. Elementi v kombinaciji z izbranimi odtenki barv
dajejo občutek razigranosti in privabljajo. Logotip z izbranimi barvami pri ljudeh vzbuja pozitivna
občutja.

Logotip – grb in znak Novo mesto (tudi v črno-beli in negativ različici)

Logotip je dovoljeno pomanjšati do največ 1,5 cm daljše stranice logotipa.
Samostojen znak (tudi v črno-beli in negativ različici)

Znak je dovoljeno pomanjšati do največ 1,5 cm daljše stranice.
Samostojen grb (enobarvna različica ali uradna različica po Odloku)
Pri uporabi samostojnega grba za bolj uradniške namene je, poleg uporabe nove enobarvne
rešitve, potrebno smiselno uporabljati tudi veljaven Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Novo
mesto (številka 015-05-13/2004).

Predlagani sistem celostne grafične podobe predvideva dve možnosti uporabe dodatnih
grafičnih elementov celostne grafične podobe.
Silhueta v razpoznavnih barvah (tudi v enobarvni različici katere od opredeljenih barv z nizko
nasičenostjo do 20 %)

Razpoznavi vzorec izpeljan iz znaka (tudi v črno-beli in enobarvni različici (R 102, G 51, B
51;C 55, M 60, Y 65, K 40; Pantone 410 EC; nasičenost 20 %)

Fonti
Pri pisanju dokumentov uporabljamo font Arial (črne barve), pri pripravi grafičnih materialov pa
Aller, Aller Light ali sekundarno Myriad.
Barve
Logotip
N > M E inT (R 102, G 51, B 51;C 55, M 60, Y 65, K 40; Pantone 410 EC),
O s situlskim elementom (R 255, G 153, B 51; C 0, M 48, Y 88, K 0; Pantone 1255 EC)
O s srcem (R 255, G 102, B 51; C 0, M 75, Y 88, K 0; Pantone 173 EC)
S (R 153, G 204, B 51; C 48, M 0, Y 93, K 0; Pantone 375 EC)
O z okljukom (R 0. G 154, B 153; C 81, M 20, Y 42, K 1) Pantone 3145 EC)
Grb
Enobarvna različica v kombinaciji z logotipom ali samostojno (R 102, G 51, B 51;C 55, M 60, Y
65, K 40; Pantone 410 EC).

V primeru nejasnosti glede uporabe logotipa po izvedbi ali namenu, se prosimo obrnite na
Kabinet župana.

