
PRILOGA št. 8: Pravila umeščanja enotnih grafičnih 
elementov na spletnih mestih organov državne uprave 

1.1. Osnovna postavitev 

Grb in napis Republika Slovenija 

 

GRB REPUBLIKA
SLOVENIJA

 
Grb in napis Republika Slovenija (zapisano v dveh vrsticah) je umeščen vedno skrajno levo 
zgoraj. 

Standardizirani elementi 

Med standardiziranimi elementi nastopajo elementi, ki jih uporablja večina spletišč: iskalnik, 
izbirnik jezika in gumb za prijavo (po navadi, a ne nujno, v povezavi s sistemom SI-PASS).  
 

GRB REPUBLIKA
SLOVENIJA

GRB REPUBLIKA
SLOVENIJA SL

GRB REPUBLIKA
SLOVENIJA SL

GRB REPUBLIKA
SLOVENIJA Prijava SL

 
Pri umeščanju standardiziranih elementov je določena pozicija, pojavna oblika in vrstni red.  



  2/5 
 
 

Pri uporabi nestandardiziranih elementov – zaradi posebnih funkcionalnosti ali morebitnih 
tehničnih omejitev – morajo biti elementi umeščeni izven vplivnega območja skupnih 
elementov. 
 

GRB REPUBLIKA
SLOVENIJA Prijava SL

ZNAK NAZIV SPLETIŠČA

uporaba iskalnika kot nestandardiziranega elementa

v vplivnem polju se nahajajo elementi samo v
standardizirani obliki

 
  

Standardizirani elementi na mobilnikih 

Na mobilnikih se standardizirani elementi (razen iskalnika) zložijo v meni (hamburger). 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.

REPUBLIKA
SLOVENIJA

ZNAK NAZIV SPLETIŠČA
Poglavje ena

Drugo poglavje

Poglavje številka tri

Četrto poglavje

Sekundarna prima

Sekundarna sekunda

Sekundarna terca

GRB REPUBLIKA
SLOVENIJA Prijava SL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.

REPUBLIKA
SLOVENIJA

ZNAK NAZIV SPLETIŠČA

brskanje

iskanje

Poglavje ena • Drugo poglavje • Poglavje številka tri • Četrto poglavje

SL

Prijava
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Standardizirani elementi na vertikalno postavljenih navigacijah 

 

GRB REPUBLIKA
SLOVENIJA

Poglavje ena

Drugo poglavje

Poglavje številka tri

Četrto poglavje

Sekundarna prima

Sekundarna sekunda

Sekundarna terca

SL

Prijava

GRB REPUBLIKA
SLOVENIJA

Poglavje ena

Drugo poglavje

Poglavje številka tri

Četrto poglavje

Sekundarna prima

Sekundarna sekunda

Sekundarna terca

ZNAK NAZIV

SL

Prijava

ZNAK NAZIV

GRB REPUBLIKA
SLOVENIJA

Poglavje ena

Drugo poglavje

Poglavje številka tri

Četrto poglavje

Sekundarna prima

Sekundarna sekunda

Sekundarna terca

Prijava

ZNAK NAZIV
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1.2. Razmerja med skupnimi elementi in nazivom spletišča 

Spletno mesto z nazivom (brez lastnega logotipa) 

 

GRB REPUBLIKA
SLOVENIJA

NAZIV SPLETIŠČA

SL

poravnava naziva spletišča z napisom 
Republika Slovenija  

 

Spletno mesto z lastnim logotipom  

 

GRB REPUBLIKA
SLOVENIJA

ZNAK NAZIV SPLETIŠČA

SL

poravnava znaka z napisom
Republika Slovenija  

  

Spletno mesto z lastno podobo, ki nosi v nogi podpis organa 

GRB REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Pogoji uporabe | Piškotki
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1.3. Barvna paleta 
 

Pri uporabi barv se morajo uporabljati navedene vrednosti (RGB/HEX) za barve in ne 
prikazani odtenki iz dokumenta, saj se lahko ti na različnih ekranih prikazujejo v 
drugačnih odtenkih.  
 
Za primarno barvo se uporablja barva #3E7C94 (petrolej), ki zagotavlja ustrezen kontrast 
za doseganje dostopnosti po standardu AA (WCAG). Smiselno se lahko uporabljata tudi 
svetlejši ali temnejši odtenek primarne barve. 
 

 
 

Osnovna odtenka sekundarnih barv sta: #457A73 (turkizna) in #4C7520 (zelena). 
Smiselno se lahko uporabljata tudi svetlejši ali temnejši odtenek obeh sekundarnih barv. 

Dodatni barvi v toplem delu spektra: #73635B (čokoladna) in #B2414D (rdeča) se 
uporabljata za poudarke ali izpostavitve in nista primerni za uporabo kot temeljni barvi pri 
oblikovanju spletišča. 


