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Smernice za upravljanje z znamko Srce Slovenije

Avtorji: 
•  Center za razvoj Litija 
•  Strokovno – upravljavski svet znamke Srce Slovenije 
•  mag. Ladeja Godina Košir, Delo, d.d. 
•  Matej Zupančič, MEDIANOVA 
•  Barbara Hiti 

Vse pravice pridržane.
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Vsebinski sklopi 

Predstavitev koncepta znamke1. 

Srce Slovenije2. 
Vrednote, poslanstvo •
Komunikacijska konstanta •
Vizualni/ foto pristop •
Komunikacijski ton in priporočeno besedišče •
Rdeča nit komuniciranja •

Kriteriji za podelitev znamke nosilcem3. 
Razvojni poudarki• 

Načrt upravljanja znamke Srce Slovenije4. 
Zaščita znamke• 
Vloga deležnikov• 

Celostna grafična podoba - izvleček5. 
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Uvodna orientacija

Znamko razumemo kot izdelek, storitev, osebo, pod-

jetje, organizacijo, kraj ali drugo prepoznavno entiteto, ki ima 

zaradi svojih funkcionalnih lastnosti in pripisanih pomenov za 

uporabnika (in druge deležnike) edinstveno vrednost. Ta jo lo-

čuje od konkurentov in ji na trgu zvišuje ceno, njenim uporab-

nikom prinaša oprijemljive in neoprijemljive koristi ter z njimi 

vzpostavlja odnos, ki temelji na skupnih vrednotah.

Srce Slovenije je znamka, ki povezuje projekte, iniciative, 

dogodke, izdelke … zaokroženega območja v osrčju Slovenije 

(oblika srca), ki omogočajo edinstvene izkušnje in doživetja. 

Ob povezovanju in vsebinskem nadgrajevanju pod enovito 

znamko dosegajo večjo prepoznavnost na trgu in večjo doda-

no (tudi družbeno) vrednost.

Znamka živi sočasno na dveh ravneh:

geografska raven•	  – zarisano območje  

osrednje Slovenije, 

vsebinska raven•	  – vsebine, ki se po določenih pravilih/ 

kriterijih vključujejo pod znamko in jo kot nosilci znamke 

aktivno soustvarjajo.

Predstavitev koncepta znamke1. 
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V kontekstu celostne podobe znamko predstavlja besedna 

zveza SRCE SLOVENIJE in rdeče bel logotip.  
Na vizualni ravni deluje kot jamstvo, dokaz da je nosilec znaka 

uradno vključen med vsebine znamke Srce Slovenije. 

Osnovna priporočila, ki veljajo za nosilce logotipa in posledič-

no soustvarjalce znamke Srce Slovenije so:

Upoštevanje predpisane pojavnosti (celostne grafične • 

podobe) – kot osnova je uporabljen logotip v rdeči barvi 

in z napisom Srce Slovenije, sekundarna uporaba znamke  

(»V Srcu Slovenije«) pa je namenjena identificiranju zno-

traj ostalih primarnih projektov oziroma drugih znamk. 

Uveljavljanje pojma Srce Slovenije za dogodke in vsebi-• 

ne, ki so v skladu s poslanstvom znamke Srce Slovenije 

(npr. “Javljamo se s prizorišča dogodka, ki poteka v  

Srcu Slovenije”)

Uporaba stavka, ki ne predstavlja slogana, lahko pa se • 

uporabi v primeru prepoznane potrebe po pojasnjevanju 

vsebin: Doživite utrip Srca Slovenije.

V nadaljevanju predstavljeni kriteriji natančneje definirajo pra-

vila delovanja nosilcev znamke.

Namen smernic

Smernice so zasnovane z namenom poenostaviti življe-
nje vsem, ki se tako ali drugače srečujemo z znamko Srce 
Slovenije. Cilj je optimizacija vložene energije, 
časa in denarja vseh sooblikovalcev vsebin in vizualne 

podobe obravnavanih znamk.

 

Za zasnovo smernic smo se odločili, ker znamko razumemo 

kot živ organizem, ki kliče po prilagajanju, nadgrajevanju in 

prožnem odzivanju na spremembe. Vsi soustvarjalci znamke 

lahko znotraj orisanih smernic 

z upoštevanjem dogovorjenega sproščeno 
ustvarjamo in krepimo podobo ter ugled znamke v času 

in prostoru.

Konsistentnost pri upravljanju znamke nadomeščamo s  

koherentnostjo. To pomeni, da povezujemo nove ideje, 

smo avtentični (zvesti sami sebi), vključujemo novosti, vstopa-

mo na različna področja, prilagajamo svojo podobo in aktiv-

nosti, vendar ohranjamo rdečo nit, jedro znamke. Ustvar-
jamo zgodbe, ki vključujejo, nadgrajujejo, povezujejo. 

Upravljanje znamke je razumljeno kot sred-
stvo in ne kot cilj.

Z upoštevanjem smernic učinkoviteje ustvarjamo 
dodano vrednost, s poenotenim komuniciranjem do-

segamo večjo prepoznavnosti izdelkov, storitev, dogodkov, 

aktivnosti in nenazadnje ljudi v regiji, ki poosebljajo Srce  

Slovenije. 
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Kje se zarisuje Srce Slovenije? 

Zemljevid območja

2. Vsebina znamke Srce Slovenije

Znamka Srce Slovenije je nastala leta 2008 na pobudo Centra 

za razvoj Litija in njegovih partnerjev. Povezuje območje ob-

čin v osrčju Slovenije. Formalno se povezuje že deset občin: 

Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, 

Moravče, Radeče, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi s ciljem 

razvojnega sodelovanja in povezovanja posameznih deležni-

kov. Na ta način želi dvigniti ustvarjalni potencial prostora in 

kakovost bivanja v njem.
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Kaj je Srce Slovenije?

osrednji del Slovenije, kjer se zavzemamo za krepitev • 

kakovosti življenja in ustvarjanje okolja, v katerem radi 

bivamo,

destinacija, ki zaradi srčnih ljudi, kakovostne ponudbe, • 

vrste edinstvenih aktivnosti in storitev predstavlja prostor 

prijetnega bivanja in doživetij, ki za vedno ostanejo v  

spominu, 

območje (pokrajina/prostor), kjer lahko začutimo utrip • 

duše slovenskega naroda,

razvojno partnerstvo, ki s povezovanjem in ozaveščanjem • 

medsebojne soodvisnosti vseh deležnikov zaokroženega 

prostora ustvarja občutek pripadnosti in vrednosti vsake-

ga posameznika,

 krovna znamka, ki vsakemu od soustvarjalcev njene  • 

vrednosti prinaša oprijemljive in neoprijemljive koristi: 

močnejšo prepoznavnost v širši družbi in v ciljnih  o 

segmentih,

enovito in zato učinkovitejše komuniciranje z  o 

različnimi deležniki,

pregled nad razpisanimi finančnimi sredstvi in  o 

poenostavljeno pridobivanje informacij ter posledično 

tudi sredstev,

krepitev ugleda že obstoječih znamk na tem območju.o 

                

Fizični okvir znamke Srce Slovenije predstavlja zaokrože-
no območje. Princip povezovanja nosilcev 
projekta in partnerjev lahko povzamemo v stavku: 

Delujemo in ustvarjamo na srčni pogon… 
v skladu z vrednotami in poslanstvom znamke.

Identifikacijski stavek
Srce Slovenije je zaokroženo območje v obliki srca z geome-

tričnim središčem Slovenije GEOSS kot središčno točko obmo-

čja. Povezuje srčne ljudi od vznožij kamniških planin do do-

lenjskega gričevja ter od vzhodnih obronkov Ljubljane

do posavskih ravnic. Srce Slovenije je prostor, v katerem radi 

živimo, ker lahko v njem ustvarjamo, se samouresničujemo ter 

obenem kakovostno bivamo.

Znamka Srce Slovenije je vezni člen med deležniki 

zaokroženega območja, ki s svojimi znanji, storitvami, produk-

ti, dogodki, praksami…dvigujejo ustvarjalni potencial prosto-

ra in kakovost bivanja. 

Pozicijsko geslo
»Znamka Srce Slovenije dviguje ustvarjalni potencial prostora 

in kakovost bivanja«
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Vrednote, poslanstvo

Vrednote, ki so temelj znamke, so: 

Etičnost• 

Srčnost• 

Kakovost• 

Edinstvenost• 

Mreženje• 

 
Poslanstvo je razvijati prostor, v katerem rad 
živim, ker v njem lahko ustvarjam, se samouresničujem ter 

obenem kakovostno bivam. 

Komunikacijska konstanta

Srce Slovenije je besedna zveza, ki skupaj s slikovnim 

likom jasno opredeli poreklo in obenem pripadnost znamki. 

Upoštevana je tako racionalna komponenta (geografsko dej-

stvo) kot tudi čustvena (osebna vpetost v utrip dogajanja). 

Izžareva pozitivno energijo, ki predstavlja (vzpostavlja) dobro 

počutje in medsebojno povezanost. 

Doživite utrip Srca Slovenije je dopolnilni stavek, 

ki ga uporabljamo, kadar želimo posebej izpostaviti vsebine, 

povezane z znamko – kot npr. kulinariko, naravo, dediščino, 

wellness …
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Foto/vizualni pristop

Živimo v času podob. Dovzetni smo za sporočila, ki se nas 

dotaknejo na emocionalni ravni, ki nas nagovorijo v našem 

jeziku, s katerimi se z veseljem identificiramo. Z znamko Srce 

Slovenije nagovarjamo različne skupine naslovnikov. Od ob-

čin, krajanov, ponudnikov turističnih storitev, do posameznih 

turistov. Sporočila posredujemo ljudem vseh generacij, ki jih 

povezuje predvsem življenjski slog, ki so odprti za nove izzive 

in doživetja in ki jim srčnost predstavlja pomembno vrednoto. 

Prepričljivost in avtentičnost fotografij je zato izjemnega po-

mena. 

Osnovna priporočila:
uporabljamo barvne fotografije• 

fotografije so jasne, čiste, optimistične• 

prikazujemo vsebine, ki so sestavni del mozaika Srca Slo-• 

venije – vendar je na eni fotografiji vedno izpostavljena 

ena vsebina, en detail

upodobljena je lahko narava, izdelek, ljudje …• 

privlačnost in drugačnost pogleda skozi objektiv foto • 

aparata ustvarjajo željo po izkustvu, kličejo po doživetju 

Komunikacijski ton in priporočeno  
besedišče

Komuniciramo z različnimi javnostmi, sporočamo različne 

vsebine in prav zato je ključnega pomena, da imamo rdečo 
nit, ki na krovni ravni ustvarja enovitost in prepoznav-
nost komunikacijskega tona, lastnega znamki Srce 

Slovenije. Sporočila so enostavna, vendar močna v svojem na-

govoru in v vzpostavljanju vezi z naslovnikom. Vsakokrat išče-

mo identifikacijsko točko, ki je referenčna za naslovni-

ka in ki bo pri njem zbudila radovednost, naklonjenost, interes 

za aktivacijo – vstop v zgodbo Srca Slovenije.

Za posredovanje sporočil uporabljamo najrazličnejša orodja: 

od klasičnih tiskanih oglasov, plakatov, radijskih oglasov do 

osebne pošte, vabil na dogodke, sejemskih predstavitev … 

Poleg upoštevanja celostne grafične podobe upoštevamo tudi 

način nagovora in posredovanja vsebin, ki je odraža osebnost 

znamke Srce Slovenije.

Osnovna priporočila:
enostavnost, enoznačnost in jedrnatost stavčnih struktur• 

pozitivni nagovor, usmerjen na naslovnika• 

v prvem planu je naslovnik in njegovo doživetje, Srce Slo-• 

venije je izpostavljeno kot okvir … ki doživetje omogoča

kratka besedila, ki podpirajo prikazan motiv, fotografijo• 

topel, prijazen, srčen komunikacijski ton• 
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Znamka Srce Slovenije se uporablja kot:

· Označevalec geografske pripadnosti 

Vse organizacije, ki znamko uporabljajo za potrebe korpo-

rativnega komuniciranja, jo lahko uporaljajo brezplačno, 

pod pogojem, da se sklene pogodba z upravljavcem in da 

občina, kjer ima organizacija sedež, sofinancira izvajanje 

programa Razvojnega partnerstva središča Slovenije. Vsa-

ka druga uporaba znamke (za storitev, izdelek, dogodek 

itd.) se določi s posebno pogodbo med upravljavcem in 

uporabnikom znamke. 

 

· Podporna znamka za zaokrožene projekte

V okviru znamke Srce Slovenije se razvijajo projekti, ki delu-

jejo kot entiteta pod skupno krovno znamko (Npr. Trkamo 

na vrata dediščine, Naravnost z dežele, Abrahamov ključ 

Srca Slovenije, 90 dni kolesarjenja za zeleni rekord Zemlje 

itd.). 

· Partnerska znamka v odnosu do obstoječih znamk

Znamke, ki imajo že izgrajeno svojo prepoznavno podobo 

in vsebino, lahko na podlagi pogodbe z upravljavcem upo-

rabljajo znamko Srce Slovenije in pri tem spoštujejo pravila 

celostne grafične podobe in ostala priporočila, ki se tičejo 

upravljanja znamke (npr. Jarina, Živa voda, Oglarska deže-

la, Dežela Jurija Vege itd.)

Podeljevanje pravic do uporabe znamke pa 
zajema vrsto določenih kriterijev:

Kakovost -•	  doseganje obstoječih standardov z nadgradnjo 

lastnih kriterijev.

Območje - sedež in ustvarjanje v geografskem območju •	

Srca Slovenije.

Trajnostni sonaravni razvoj.•	

Družbeno odgovorno ravnanje – aktivnosti in vsebine  •	

temeljijo na spoštovanju in podpori družbenega in širšega 

okolja, krepi socialni kapital in spodbuja razvoj človeških 

virov.

Omogoča doživetje - vsebinska zaokroženost, ki s svojo •	

edinstvenostjo omogoča razvoj zgodbe.

Aktivna udeležba pri razvijanju znamke Srce Slovenije - •	

udejstvovanje pri nadgradnji vsebin, izobraževanju, pro-

mociji…

V priročniku celostne grafične podobe so  

določena pravila vizualnega pojavljanja in uporabe samega 

logotipa Srce Slovenije za različne primere in za različne oblike 

partnerskih povezav.  

3. Kriteriji za podelitev znamke nosilcem 
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Področja, ki predstavljajo zaokrožene vsebinske sklope, ki 

so del vsebine in življenja znamke Srce Slovenije so naše oko-

lje, podjetništvo in turizem (glej prilogo str. 13). 

Vzvodi, ki zagotavljajo sistematičen in trajnostni razvoj  •	

navedenih področij: 

razvojna partnerstva, •	

inovativni pristopi, •	

celostni razvoj posameznika.•	

Znotraj opredeljenih področij se lahko prijavljajo najrazličnej-

še vsebine, storitve, konkretni produkti, dogodki, ki kakorkoli 

sledijo poslanstvu znamke Srce Slovenije in ob upoštevanju 

temeljnih vrednot izpolnjujejo tudi predstavljene kriterije.

Razvojni poudarki

Upravljavec znamke Srce Slovenije se zavezuje, 

da kandidatom, ki bi želeli postati nosilci znamke, posredu-

je vse potrebne informacije, znanja, izkušnje in jih seznani s  

pravili uporabe znamke – tako na vsebinski kot na vizualni  

ravni. Nosilec znamke pa se sočasno zavezuje, da bo upo-

števal pravila in priporočila ter se aktivno vključeval v razvoj  

lastnega izdelka, storitve, točke ….kot aktivno prispeval k  

razvoju znamke Srce Slovenije v celoti.

Kdor se prepozna kot potencialni nosilec znamke Srce Sloveni-

je in bi želel aktivno sodelovati pri njenem razvoju, izpolni evi-

denčni obrazec, ki je dostopen na spletnem naslovu upravljav-

ca znamke (www.razvoj.si). Upravljavec si pridržuje pravico do 

presoje skladnosti prijave z v tem dokumentu predstavljenimi 

kriteriji za nosilce znamke.

Znamka je lahko dolgoročno živa le, če je aktivna, če ima razvoj-

no podporo in če je njeno upravljanje kontinuirano in 
strateško zasnovano. Finančni viri, ki omogočajo vzposta-

vitev in začetni razvoj znamke Srce Slovenije, so vezani na različne 

projekte.  Zato so uvajalne aktivnosti, vodene s strani RCL pri vzpo-

stavljanju znamke Srce Slovenije, za nosilce/ udeležence območja 

brezplačne. Nadaljnje financiranje razvoja znamke  je 

potrebno ustrezno zagotoviti in pri tem pričakujemo aktivno vlo-

go vseh partnerjev/ nosilcev znamke ter prispevanje določenih 

sredstev (»franšizni fee«) za uporabo znamke. Ključno vlogo igrajo 

vodilni predstavniki občin, ki naj bi v okviru partnerskega odnosa 

predstavljali ambasadorje znamke Srce Slovenije, hkrati pa zago-

tavljali razvojna sredstva. 
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Upravljanje znamke je način »življenja« oz. poslo-
vanja, v katerega so vpleteni vsi deležniki in zahte-
va njihovo angažiranost, kot tudi jasno zavezanost 
za upravljanje, v kar je vključeno tudi financiranje.  
Namreč le dobro oblikovano in dosledno upravlja-
nje znamke skozi vsak odnos z udeležencem/upo-
rabnikom, ki se ustvari skozi doživetje, zagotavlja 
deležnikom oziroma območju Srca Slovenije korist 
in uspeh.

Namen dokumenta je opredeliti odnose med posameznimi 

udeleženci, povezanimi z znamko ter razmejiti vloge, pravice 

in dolžnosti ter opredeliti principe pridobivanja oz. podeljeva-

nja pravic za uporabo znamke. 

Cilj dokumenta je, da se načrtuje takšno upravljanje, da bo 

znamka živa, kakovostna in prepoznavna ter da bi koristila čim 

širšemu krogu ljudi.

Lastnik  znamke Srce Slovenije je Center za razvoj Litija.

Upravljavec znamke je prav tako Center za razvoj Litija z od-

ločitvijo županov Razvojnega partnerstva središča Slovenije. 

Upravljanje izvaja na podlagi veljavnih smernic za upravljanje 

in z letnim načrtom, ki ga potrjuje RPSS.

Shematski prikaz področij, projektov, ki se istovetijo z znamko 

Srce Slovenije:

 

4. Načrt upravljanja znamke Srce Slovenije
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Splošni cilji: 
Cilj: Približati razumevanje stebrov delovanja 
znamke in doseči sinergije med njimi
Primeri aktivnosti:
• izdelava in izvajanje komunikacijskega načrta
• vzpostavitev spletnega portala s tremi spletnimi  
 mesti (naše okolje, podjetništvo, turizem)
• turizem razviti kot platformo, skozi katero

se povezujejo in valorizirajo vse aktivnosti s  
področja podjetništva in našega okolja (turizem 
kot tretji steber, ki povezuje in udejanja prva dva)

Cilj: Širitev mreže razvojnih partnerjev
Primeri aktivnosti:
 izbor razvojnih partnerjev
• določitev standardov
• elektronsko informiranje razvojnih partnerjev

Cilj: Vključitev Srca Slovenije v nacionalni in 
evropski zemljevid razvojnih območjih
Primeri aktivnosti:
• pridobiti mednarodne projekte, kjer se bo
 sofinancirala vsebina znamke Srce Slovenije
• pripeljati razvojni kapital v Srce Slovenije
• Srce Slovenije razviti kot platformo za  
 pospeševanje razvoja in trženja turizma  
 na območju

Cilj: Zagotovitev razvoja ustreznih struktur  
in celostnega razvoja posameznikov
Primeri aktivnosti:
• razvoj poslovnih modelov
• delovanje intelektualne infrastrukture
• dokumenti za upravljanje znamke

Področje:  
NAŠE OKOLJE
ZA PREBIVALCE:
Cilj: Vključiti prebivalce h kreiranju zgodbe Srca 
Slovenije
Primeri aktivnosti:
• priprava dogodkov za občinske svetnike
• podpora prireditvam
• novice, osveščanje prebivalcev
• vključevanje šol in vrtcev – delo z mladimi

ŠOLE:
Cilj: Vzpostaviti razvojno mrežo s šolskimi sistemi v 
Srcu Slovenije
Primeri aktivnosti:
• razviti dodano vrednost šolskim programom 

skozi različne projekte
• pridobiti na ministrstvu sredstva za odprto učno 

okolje
• dobiti ambasadorja v mreži
• vključiti tekoče projekte v vzpostavljene progra-

me (lokalna samooskrba, Fundacija Pogum)
• aktivirati učitelje in učence

NVO:
Cilj: Opolnomočiti civilno iniciativo in nevladne 
organizacije za aktivnejšo vlogo pri razvoju
Primeri aktivnosti:
• vključevanje društev v projekte
• prepoznati ambasadorje in jim omogočiti, da 

svoje poslanstvo prenašajo iz lokalne  
na nacionalno raven

• izmenjava znanj preko stičišča za nevladne 
organizacije

• motivirati NVO področje, da postane  
aktivnejše pri razvoju

• povezati NVO področja

LOKALNA SAMOOSKRBA:
Cilj: Vzpodbujati razvoj lokalne samooskrbe na 
področjih: hrana, energetski viri, človeški kapital
Primeri aktivnosti:
• vključiti manjše ponudnike v mrežo
• vzpostaviti logistiko trženja kmetijskih pridelkov 

in izdelkov
• izgraditi prepoznavne standarde kakovosti

OKOLJEVARSTVO:
Cilj: Zmanjšanje CO2 odtisa v okolju
Primeri aktivnosti:
• povečati uporabo javnega prevoza
• spodbujati eko ekonomije
• osveščanje prebivalcev

Cilj: Ohranjanje ključnih naravnih virov (voda, zrak, 
gozdovi)
• osveščanje prebivalcev

Strateški temelji za razvoj 
znamke Srce Slovenije 2010/15

Področje:  
PODJETNIŠTVO
Cilj: Dvigniti konkurenčno prednost območja Srca 
Slovenije
Primeri aktivnosti:
• animiranje mladih za podjetništvo
• identificirati vsebine, ki jih lahko ponudimo 

podjetnikom
• podpreti in razviti podjetniške ideje za iskanje 

kapitalskega vložka ali nosilca projekta za izved-
bo

• razvoj potrebnih podjetniških kompetenc in 
ustvarjanje začetnih pogojev za delo

Cilj: Privabiti kapital za izvedbo turističnih ali dru-
gih projektov
Primeri aktivnosti:
• najti in razdelati nekaj projektnih idej

Cilj: Podjetniški preboj podeželja (nosilec Leader 
pisarna)
Primeri aktivnosti:
• realizacija podprtih projektov v okviru LAS-a
• usmerjanje identificiranih razvojnih prioritet
• izbor naj podjetnika leta Srca Slovenije

Cilj: Povezovanje izobraževalnih procesov s podje-
tniškimi izzivi v okolju Srca Slovenije
Primeri aktivnosti:
• povezovanje podjetnikov in izobraževalnih 

institucij 

Cilj: Razvoj družinskega podjetništva
Primeri aktivnosti:
• podpora družinskemu podjetništvu in  

iskanje novih nosilcev

Področje:  
TURIZEM
Cilj: Postati prepoznano turistično območje
Primeri aktivnosti:
• implementacija znamke Srce Slovenije na vse 

deležnike iz javne, civilne in zasebne sfere na 
območju

• aktivno sodelovanje Srca Slovenije v okviru  
regijskega projekta »RDO Ljubljana –  
Osrednja Slovenija«

• razvoj info točk Srce Slovenije po celotnem  
območju (poleg mreže TIC-ev)

Cilj: Okrepiti trženjske aktivnosti za povečanje 
turističnega obiska in potrošnje na območju Srca 
Slovenije
Primeri aktivnosti:
• razvoj trženjsko privlačnih integralnih turističnih 

proizvodov (pretvorjenih v prodajne programe), 
po katerih postane Srce Slovenije prepoznavno

• vzpostavitev in upravljanje spletnega mesta Srce 
Slovenije “Visit”

• izvedba natečaja za razvoj in trženje spominkov 
na območju Srca Slovenije

Cilj: Vzpostavitev destinacijskega managementa
Primeri aktivnosti:
• vzpostavitev destinacijske management

organizacije (DMO), ki bo izvajala razvojno, pro-
mocijsko, distribucijsko in operativno funkcijo na 
nivoju območja Srce Slovenije

• aktivnosti za izboljšanje kakovosti in izkušnje 
 obiskovalca na območju
• izvedba izobraževanj za turistične nosilce in TIC-e

Glavni cilji za delovanje  
na področjih:
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Zaščita znamke

Logotip znamke je bil dne 3.10.2007 prijavljen v register in  

registriran dne 10.9.2008 na patentnem uradu pod registrsko 

številko 200771389, z veljavnostjo do 3.10.2017. Prav tako je 

pod št. 200771390 registrirana besedna zveza SRCE SLOVENI-

JE,  in sicer za sledeče /storitve:

16: papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obse-• 

gajo drugi razredi; tiskarski izdelki; knjigoveški material; 

fotografije; pisarniški material; material za učenje ali po-

učevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih 

snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); knjige, časopisi, 

revije, brošure, plakati, tiskovine. 

35: poslovne storitve s področja marketinga in propagan-• 

de, reklamne in oglasne storitve, objavljanje reklamnih 

tekstov, distribucija propagandnega materiala; storitve 

izdajanja turističnih reklamnih prospektov; storitve 

organiziranja in vodenja razstav in sejmov v reklamne 

in komercialne namene, storitve na področju promocije 

turizma. 

39: storitve posredovanja informacij o potovanjih, stori-• 

tve organiziranja izletov in ogleda znamenitosti, storitve 

turističnega informiranja in storitve turističnih agencij 

(razen hotelskih rezervacij), storitve turistične vodniške 

službe. 

41: storitve organiziranja in vodenja seminarjev, konfe-• 

renc, kongresov; storitve organiziranja in vodenja razstav 

in sejmov v kulturne in izobraževalne namene; organizi-

ranje športnih in kulturnih prireditev v turistične name-

ne; organiziranje muzejskih in galerijskih razstav; storitve 

v zvezi z izdajanjem turistične literature. 

42: načrtovanje in vzdrževanje spletnih strani za druge, • 

načrtovanje in nudenje iskalnikov po Internetu v smislu 

turističnega informiranja, oblikovanje, razvoj in izdelava 

namenskih računalniških aplikacij in programov v turi-

stične namene. 

43: storitve nudenja hrane in pijače; storitve nudenja • 

začasne nastanitve v hotelih, turističnih domovih in kam-

pih; storitve turističnih domov.
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Vloga deležnikov

Organ odločanja

Najvišji organ odločanja je Območni svet županov Razvojne-

ga partnerstva središča Slovenije, ki ga sestavljajo župani de-

setih občin partnerstva (Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, 

Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šmartno pri Litiji, 

Zagorje ob Savi).

Naloge:

sprejema strateške dokumente znamke• 

potrjuje letne načrte upravljanja in letni načrt  • 

komuniciranja znamke

spremlja upravljanje znamke• 

prispeva h gradnji dobrega imena znamke• 

zagotavlja sofinanciranje stroškov razvoja, upravljanja in • 

promocije znamke v okviru delovanja RPSS

Organ upravljanja

Strokovno - upravljavski svet je interdisciplinarno sestavljen 

in pri svojem delu izhaja iz poslovnika o delu strokovno – 

upravljavskega sveta. Člani predstavljajo strokovno telo, ki 

zagotavlja kakovostno upravljanje znamke. 

Naloge:

sodeluje pri nastajanju in spreminjanju smernic znamke• 

presoja podelitev pravice uporabe znamke• 

predlaga organu odločanja odločitve v zvezi z uporabo • 

in upravljanjem znamke

spremlja, nadzira in usmerja delo upravljavca• 

spremlja, nadzira in usmerja delo upravljavca• 

Pripravi se poslovnik o delu strokovnega sveta. Pri delu • 

svet upošteva principe inovacijskega komuniciranja.

Partnerji znamke: razvoj znamke

Strokovno-upravljavski svet: sprejema strokovne odločitve pri upravljanju

Upravljavec znamke: RCL
izvaja načrt upravljanja

Nosilci znamke uporabljajo znamko po pogodbi in pravilniku
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Upravljalec

Upravljalec znamke je za nedoločen čas izbran Center za 

razvoj Litija s sledečimi nalogami:

pripravlja strokovne podlage vseh podpornih  • 

dokumentov znamke

pripravlja letne načrte upravljanja in komuniciranja• 

izvaja letni načrt upravljanja in komuniciranja • 

skrbi za korektno uporabo znamke in za pravilno  • 

uporabo CGP

pridobiva finančna sredstva za upravljanje in promocijo • 

znamke 

pripravlja in sklepa pogodbe z nosilci in partnerji znamke• 

Deležniki

Aktivni deležniki so uporabniki znamke v dobesednem po-

menu. 

Partnerji znamke•	 : sodelujejo pri gradnji znamke in dvi-

govanju dobrega imena. Partnerska vloga je opredeljena 

v pogodbi med upravljavcem in partnerjem.

Nosilci znamke•	 : uporabljajo znamko skladno s kriteriji, 

pravilnikom CGP. Pravico uporabe pridobijo s franšizno 

pogodbo.

Pasivni deležniki so vsi nosilci projektov, programov, aktiv-

nosti na geografskem območju Srca Slovenije in so skladni s 

strategijo razvoja znamke. S svojim pozitivnim in trajnostnim 

delovanjem ter rezultati posredno gradijo dobro ime obmo-

čja Srca Slovenije in s tem znamke, pri tem pa ni nujno, da 

uporabljajo grafično podobo znamke. Lahko pa kadarkoli 

prevzamejo po veljavnih kriterijih znamke v uporabo in s tem 

postanejo aktivni deležniki.
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Sestavni del smernic je priročnik celostne grafične podobe, ki 

natančno opredeljuje lastnosti znaka, dovoljeno uporabo, ne-

dovoljeno uporabo, konkretne primere aplikacij - z namenom 

konsistentne in natančne reprodukcije sestavin znamke Srce 

Slovenije. Ker je celoten priročnik celostne grafične podobe 

obsežnejši in je v uporabnem smislu namenjen izvedbeni 

oblikovalski stroki, je v nadaljevanju priložen le izvleček, ki 

opredeljuje vizualni okvir in strukturo uporabe znamke.

Znamka  se pojavlja v dveh oblikah:

primarna oblika znaka (razvoj, upravljanje in promocija • 

znamke). Znamka se v tej obliki pojavlja takrat, ko gre za 

samostojno pojavnost znamke.

sekundarna oblika (nosilci znamke). Sekundarna uporaba  • 

je namenjena identificiranju znotraj ostalih primarnih 

projektov oziroma drugih znamk.

4. Celostna grafična podoba - izvleček
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ZNAMKA SRCE SLOVENIJE

RAZVOJ, UPRAVLJANJE  
IN PROMOCIJA ZNAMKE

X X/2

X/2

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

Najmanjša  
dovoljena velikost

Znak in logotip

Prostor  
nedotakljivosti

Pojavljane  
na podlagah

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

X X/2

X/2

In the Heart of Slovenia

Primarna konfiguracija znaka in logotipa 
 

Sekundarna konfiguracija znaka in logotipa (samo izjemoma!)
 

X X/2

X/2

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

Prostor nedotakljivosti zavzema območje X/2 okrog znaka in logotipa. 

X X/2

X/2

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

20 mm

NOSILCI ZNAMKE

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia
In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

In the Heart of Slovenia

Na podlagah, ki po svetlosti  
ustrezajo 0-10% črnemu rastru,  
se uporablja znak in logotip  
v pozitivu. 

Na podlagah, ki po svetlosti  
ustrezajo 30 -100% črnemu  
rastru, se uporablja znak v  
pozitivu in logotip v negativu

Na podlagah, ki so barvno sorodne znaku in logotipu, se uporablja 
različica z belim robom.

Prostor nedotakljivosti zavzema območje okrog podlage znaka  
in logotipa, ki je po širi enako črki S v besedi Srce. 

10 mm
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Podrobnejše informacije in viri:

Center za razvoj Litija

Kidričeva 1

1270 Litija

Telefon: +386 1 896 27 10 

Faks: +386 1 896 27 12 

E-pošta: info@razvoj.si

Spletna stran: www.srce-slovenije.si


