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LISTINE ZNAKOV – NAPOTILA ZA IZDELAVO

1. listine posameznih priznanj (bronastega, srebrnega, zlatega znaka in plakete)imajo
enako, na središ e strani centrirano (po vertikali in horizontali), temeljno barvno osnovo
oz. okvir – bordo rde e barve, dimenzij: v=291mm in š=203mm, za papir velikosti A4

2. odvisno od vrste posameznega priznanja je na temeljni barvni osnovi iz prejšnje to ke,
postavljen na središ e strani centriran (po vertikali in horizontali) notranji okvir v barvi,
ki odgovarja barvi posameznega priznanja z dimenzijami:
zunanji rob: v=257mm in š=167mm
notranji rob: v=222mm in š=128mm

3. Barva okvirja posamezne vrste priznanja je za: bronasti znak bronaste barve (C=0
M=40 Y=60 K=20 ali njen približek), za srebrni znak srebrne barve (C=0 M=0 Y=0
K=30 ali njen približek), za zlati znak in plaketo zlate barve (C=0 M=40 Y=100 K=15 ali
njen približek)

4. znak društva v velikosti v=26,75mm in 26mm se nahaja verikalno centriran 1cm pod
notranjim robom okvirja iz druge to ke

5. vsi napisi na listini so zapisani z z fontom Souvenir Lt BT in v barvi priznanja za katero
se listina izdaja, ki je enaka barvi notranjega okvirja listine

6. pod znakom društva je vertikalno centriran napis »podeljuje«, velikost fonta 24. Zgornji
rob rk se nakaja 5cm pod notranjim robom okvirja iz druge to ke

7. pod napisom iz prejšnje to ke je vertikalno centriran napis »VRSTA ZNAKA«, velikost
fonta 36. Zgornji rob rk se nahaja 6 cm pod notranjim robom okvirja iz druge to ke

8. pod napisom vrsta znaka se nahaja vertikalno in horizontalno centriran š it z
stiliziranim karantanjskim panterjem in zvezdo smernico v odtenkih barve za katero
priznanje se listina izdaja. Znak je dimenzij v=37,5mm š=33mm

9. pod znakom iz prejšnje to ke je vertikalno centriran napis »PREJEMNIK PRIZNANJA«,
velikost fonta 24. Zgornji rob rk se nahaja 14 cm pod notranjim robom okvirja iz druge
to ke

10. pod napisom prejemnika priznanja je vertikalno centriran napis »RAZLOG PODELITVE
PRIZNANJA«. Polje za vpis predloga podelitve priznanja se zapiše s fontom 12,
njegova pozicija pa se dolo i na podlagi koli ine vpisanega teksta, ki se sredinsko
umesti med napis prejemnika priznanja in 2,5 cm nad spodnjo, notranjo linijo okvirja
listine

11. spodaj levo, nad spodnjo, notranjo linijo okvirja listine se zapiše »kraj in datum« izdaje
listine, v isti višini, na desni strani pa se v zgornji vrsti zapiše besedilo » ime in priimek«
predsednika društva, pod njim pa besedilo »predsednik«.

12. znaki in besedilo listine so obrobljeni s tanjšo rto iste barve, kot je okvir priznanja in
besedilo, ki ji oddaljena 5mm od levega in desnega notranjega roba ter 13mm od
spodnjega notranjega roba okvirja priznanja. rta je širine 1pt, dolžine 105,5mm in
višine 188mm

13. znaki in besedilo listine so obrobljeni še z debelejšo rto iste barve, kot je okvir
priznanja in besedilo, ki ji oddaljena 12mm od levega in desnega notranjega roba ter
6mm od spodnjega notranjega roba okvirja priznanja. rta je širine 2pt, dolžine
103,5mm in višine 183,5mm

OPOMBA:

Napotila se uporabljajo kot osnova za izdelavo nulte serije listin za posamezne vrste
znakov. V kolikor pride do dogovorjenih odstopanj in potrditve vzorcev na upravnem
odboru društva, je potrebno od izdelovalca listin pridobiti to ne podatke in z njimi
nadomestiti vzorce iz te priloge.









LISTINA PLAKETE – NAPOTILA ZA IZDELAVO

1. listina plakete ima na središ e strani centrirano (po vertikali in horizontali), temeljno
barvno osnovo oz. okvir – bordo rde e barve, dimenzij: v=291mm in š=203mm, za
papir velikosti A4

2. na temeljni barvni osnovi iz prejšnje to ke, postavljen na središ e strani centriran (po
vertikali in horizontali) notranji okvir v zlati barvi ali pozlati z dimenzijami:
zunanji rob: v=257mm in š=167mm
notranji rob: v=222mm in š=128mm

3. Barva okvirja plakete je zlata barva (C=0 M=40 Y=100 K=15 ali njen približek)
4. znak društva v velikosti v=29,16mm in š=28,4 mm se nahaja verikalno centriran 1,5 cm

pod notranjim robom okvirja iz druge to ke
5. vsi napisi na listini so zapisani z z fontom Souvenir Lt BT in v barvi priznanja za katero

se listina izdaja, ki je enaka barvi notranjega okvirja listine
6. pod znakom društva je vertikalno centriran napis »podeljuje«, velikost fonta 24. Zgornji

rob rk se nakaja 5cm pod notranjim robom okvirja iz druge to ke
7. pod napisom iz prejšnje to ke je vertikalno centriran napis »plaketo«, velikost fonta 36.

Zgornji rob rk se nahaja 7,5 cm pod notranjim robom okvirja iz druge to ke
8. pod napisom plaketa se nahaja vertikalno in horizontalno centriran š it rne barve z

rde o obrobo, na kateri je stilizirana podoba karantanjske pantere rde e barve in
zvezdo smernico v rumeni barvi. Znak je dimenzij v=38,11 mm š=33,5mm

9. pod znakom iz prejšnje to ke je vertikalno centriran napis »PREJEMNIK PRIZNANJA«,
velikost fonta 24. Zgornji rob rk se nahaja 14 cm pod notranjim robom okvirja iz druge
to ke

10. pod napisom prejemnika priznanja je vertikalno centriran napis »RAZLOG PODELITVE
PRIZNANJA«. Polje za vpis predloga podelitve priznanja se zapiše s fontom 12,
njegova pozicija pa se dolo i na podlagi koli ine vpisanega teksta, ki se sredinsko
umesti med napis prejemnika priznanja in 2,5 cm nad spodnjo, notranjo linijo okvirja
listine

11. spodaj levo, nad spodnjo, notranjo linijo okvirja listine se zapiše »kraj in datum« izdaje
listine, v isti višini, na desni strani pa se v zgornji vrsti zapiše besedilo » ime in priimek«
predsednika društva, pod njim pa besedilo »predsednik«.

12. znaki in besedilo listine so obrobljeni s tanjšo rto iste barve, kot je okvir priznanja in
besedilo, ki ji oddaljena 5mm od levega in desnega notranjega roba ter 13mm od
spodnjega notranjega roba okvirja priznanja. rta je širine 1 pt, dolžine 105,5mm in
višine 188mm

13. znaki in besedilo listine so obrobljeni še z debelejšo rto iste barve, kot je okvir
priznanja in besedilo, ki ji oddaljena 12mm od levega in desnega notranjega roba ter
6mm od spodnjega notranjega roba okvirja priznanja. rta je širine 2 pt, dolžine
103,5mm in višine 183,5mm

OPOMBA:

Napotila se uporabljajo kot osnova za izdelavo nulte serije listin za plaketo. V kolikor pride
do dogovorjenih odstopanj in potrditve vzorcev na upravnem odboru društva, je potrebno
od izdelovalca listin pridobiti to ne podatke in z njimi nadomestiti vzorce iz te priloge.





SPOMINSKI ZNAKI IN PLAKETA – NAPOTILA ZA IZDELAVO

1. znak društva so izdelani iz kovinske zlitine v velikosti v=29,16mm in š=28,4 mm se
nahaja verikalno centriran 1,5 cm pod notranjim robom okvirja iz druge to ke

2. spominski znaki imajo obliko š ita na katerem je stilizirana podoba karantanjske
pantere in zvezde smernice, barva kovinske zlitine pa odgovarja barvi znaka (bronasta,
srebrna in zlata). Znak je lahko nivojski (izbo en, 3 D) tako, da so vidni posamezni
elementi  ali pa se ta efekt doseže na drug na in. Znak je dimenzij v=38,11 mm
š=33,5mm. Znaki so na hrbtni strani ustrezno oštevil eni.

3. plaketa ima obliko š ita rne barve z rde o obrobo, na kateri je stilizirana podoba
karantanjske pantere rde e barve in zvezdo smernico v rumeni barvi. Plaketa ima iste
dimenzije kot znaki in je na hrbtni strani oštevil ena.

4. znaki se podeljujejo v škatlah rne barve, dimenzij: š=9 cm v=9 cm, na zunanjem delu
pokrova škatle pa je odtisnjena pomanjšana slika znaka, ki se podeljuje

5. spodnji notranji del za pritrditev znaka je bordo rde e barve, pod pokrovom pa je vložni
list enake barve na katerem je izpisano ime prejemnika z bronastimi, srebrnimi ali
zlatimi rkami.

6. v škatli nad spominskim znakom je nameš en nadomestni znak dimenzij š=33 mm
V=11 mm, temvo sive barve na katero je pripet pomanjšan spominski znak ustrezne
barve

7. plaketa se praviloma podeljuje v škatli, lahko pa se pripne oz. vgradi na ustrezno
podlago, ki je lahko iz stekla, plastike, kovine ali drugega ustreznega materiala.

8. V primeru, da se plaketa ne podeljuje v škatli je potrebno na osnovo na kateri je
pritrjena dodati kovinsko ploš ico na kateri se zapišejo podatki o podeljevalcu,
prejemniku in datumu podelitve plakete.

OPOMBA:

Napotila se uporabljajo kot osnova za izdelavo nulte serije znakov in plakete. V kolikor
pride do dogovorjenih odstopanj in potrditve vzorcev na upravnem odboru društva, je
potrebno od izdelovalca znakov in plakete pridobiti to ne podatke in z njimi nadomestiti
vzorce iz te priloge.



ZLATI ZNAK

SREBRNI ZNAK



BRONASTI ZNAK
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P R E D L O G
ZA PODELITEV PRIZNANJA PVDS-SE

I. OSEBNI PODATKI / PODATKI O PRAVNI OSEBI, KI NAJ SE JI PODELI PRIZNANJE

IME IN PRIIMEK / IME PRAVNE
OSEBE

DAN, MESEC IN LETO
ROJSTVA
(ddmmllll - samo za fizi ne
osebe)

NASLOV STALNEGA
BIVALIŠ A /
SEDEŽA PRAVNE OSEBE

PREDLAGATELJ

II. VRSTA PRIZNANJA, KI NAJ SE PODELI

PREDLAGANA  VRSTA
PRIZNANJA

III. UTEMELJITEV:

V/na______________, dne __________

                                                                                _______________________________
                                                                                                   Podpis predlagatelja


