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KROVNI SIMBOL
Definicija
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Konstrukcija

Različice

Barvna skala

Črkovna vrsta

Pozicija v komunikaciji

KROVNI SIMBOL
Definicija

kazalo

Konstrukcija

Različice

Barvna skala

Krovni znak Državne volilne komisije (1) je sestavljen
iz dveh elementov:
LOGOTIPA - IMENA, ki je vedno Državna volilna
komisija, dodajo pa se lahko še drugi napisi, ki so bolj
natančno definirani v poglavju Različice

1)

ILUSTRACIJE - ZNAKA, ki je vedno na levi strani pred
imenom, ter je sestavljena iz štirih trikotnikov.
V določenih primerih se uporablja tudi GRB Republike
Slovenije (2), ki je vedno na levi strani pred imenom.
Ime, ilustracija in grb so v natančno določenih
razmerjih in se uporabljajo izključno taki in v takšnih
medsebojnih odnosih. Več o razmerjih in odnosih v
poglavju Konstrukcija.

2)

Črkovna vrsta

Pozicija v komunikaciji

KROVNI SIMBOL
Definicija

kazalo

Konstrukcija

Različice

Barvna skala

V tem poglavju je prikazana geometrijska konstrukcija
ter razmerja med znakom, grbom in imenom.
Minimalni prostor okrog znaka in logotipa je določen z
2/3 širine znaka (1). Znotraj določenega minimalnega
prostora okoli znaka in logotipa se ne smejo
uporabljati drugi tipografski ali grafični elementi.

1)

Minimalni prostor okrog grba in logotipa je določen
z dvakratno širino oz. višino grba (2). Velikost grba je
enaka višini napisa Republika Slovenija.
2)
Drugačne proporce ima znak, ki se uporablja na
kuvertah. Logotip je postavljen tako, da sta prvi dve
vrstici poravnani z osrednjim delom znaka (3).

3)

Črkovna vrsta

Pozicija v komunikaciji

KROVNI SIMBOL
Definicija

kazalo

Konstrukcija

Različice

Znak Državne volilne komisije se uporablja v svoji
barvni (1) ali sivinski različici (2) kot identifikacijski
element Državne volilne komisije in njene Službe.

Barvna skala

1)

Ko gre za komunikacijo predpisano z zakonom,
se namesto znaka uporablja grb Republike
Slovenije (3), v nekaterih primerih pa se lahko kot
identifikacijski element uporablja tudi samo sistem
napisov (4).
2)

3)

4)

Črkovna vrsta

Pozicija v komunikaciji

KROVNI SIMBOL
Definicija

kazalo

Konstrukcija

Različice

Barvna skala

Državna volilna komisija uporablja sistem treh napisov
v kombinaciji z znakom ali grbom Republike Slovenije:
- Državna volilna komisija, kadar gre za interno
komunikacijo Državne volilne komisije (1)

1)

- Republika Slovenija, Državna volilna komisija, kadar
gre za javno komunikacijo Državne volilne komisije (2)
- Državna volilna komisija, Služba komisije kadar gre za
interno komunikacijo Službe(3)

2)

- Republika Slovenija, Državna volilna komisija, Služba
komisije, kadar gre za javno komunikacijo Službe (4)

3)

4)

Črkovna vrsta

Pozicija v komunikaciji

KROVNI SIMBOL
Definicija

kazalo

Konstrukcija

Različice

Pri označevanju posameznih volilnih komisij volilnih
enot, se namesto napisa Državna volilna komisija
uporablja Volilna komisija X. volilne enote (1). Pri
označevanju okrajnih volilnih komisij pa se uporablja
napis X. Okrajna volilna komisija X. volilne enote (2).

Barvna skala

1)

2)

Črkovna vrsta

Pozicija v komunikaciji

KROVNI SIMBOL
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Barvna skala

Črkovna vrsta

Osnovni barvni sistem je sestavljen iz dveh barv, ki se
pojavita v dveh različnih tonskih vrednostih.

1)

Pozicija v komunikaciji

3)

2)

IZHODIŠČNI BARVI:
(1) PANTONE 633 U
(2) 100K
Kadar gre za tisk v CMYK barvnem sistemu,
se izhodiščna barva (1) zamenja z barvo
(3) 83C 34M 26Y 0K.
OSNOVNI BARVNI SISTEM:
(4) 65% vrednosti PANTONE 633 U (1)
(5) 35% vrednosti PANTONE 633 U (1)
(6) 75% vrednosti 100K (2)
(7) 30% vrednosti 100K (2)

5)

4)

6)

7)

8)

8)

9)

10)

Zaradi transparence se pri prekrivanju pojavita tudi
dve dodatni barvi (8).
Kadar transparence niso mogoče, se ti dve barvi
nadomestita z naslednjima vrednostima pantonov:
(9) PANTONE 633 K=75 U=65
(10) PANTONE 633 K=30 U=35

KROVNI SIMBOL
Definicija

kazalo

Konstrukcija

Različice

Za primarno črkovno vrsto je izbrana celotna
črkovna družina Officina Sans Pro, ki obsega
naslednje podvrste:
Officina Sans Pro Book,
Officina Sans Pro Book Italic,
Officina Sans Pro Medium,
Officina Sans Pro Medium Italic,
Officina Sans Pro Bold,
Officina Sans Pro Bold Italic,
Officina Sans Pro Extra Bold,
Officina Sans Pro Extra Bold Italic,
Officina Sans Pro Black,
Officina Sans Pro Black Italic.
Najpogosteje se uporabljajo naslednje različice:
Book - kot osnovna tipografija za tekoči tekst (1)
Bold - za poudarke v tekstu, podnaslove (3)
Extra Bold - za naslove, doda se 1.5 oziroma 150%
razmik med znaki (4)

Barvna skala

Črkovna vrsta

Pozicija v komunikaciji

1)

Obrazec je namenjen poslancem in poslankam Državnega
zbora, ki želijo izraziti svojo podporo kandidaturi za
predsednika republike Slovenije oz. predlogu politične
stranke za predsednika republike.

2)

Obvestilo za glasovanje po pošti mora volivec vložiti pri
okrajni volilni komisiji ali volilni komisiji volilne enote
najkasneje deset dni pred dnevom glasovanja.

3)

OBVESTILO

KROVNI SIMBOL
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Različice

Za sekundarno črkovno vrsto je izbrana celotna
črkovna družina Trebuchet, ki obsega
naslednje podvrste:
Trebuchet Regular
Trebuchet Italic
Trebuchet Bold
Trebuchet Bold Italic
Sekundarna črkovna vrsta se uporablja v spletnih
aplikacijah ter v primeru, ko primarna črkovna vrsta ni
dostopna (komunikacija Volilnih komisij volilnih enot
ter Okrajnih volilnih komisij).

Barvna skala

Črkovna vrsta

Pozicija v komunikaciji

KROVNI SIMBOL
Definicija

Konstrukcija

Različice

A

kazalo

Barvna skala

Črkovna vrsta

B

Pozicija v komunikaciji

C

1)

2)

Osnova krovnega simbola je sistem napisov, ki z
znakom in grbom sestavljajo različne kombinacije.
Glavna je delitev na dva različna komunikatorja:
(1) Državna volilna komisija
(2) Služba Državne volilne komisije

Uporabljajo se naslednje kombinacije:
(A) samo napis - uporablja se v primerih, kjer se znak ne more uporabljati
oz. bi bila njegova reprodukcija slaba
(B) napis z znakom - uporablja se najpogosteje, za notranjo in zunanjo
komunikacijo, v barvni ali sivinski različici
(C) napis z grbom - uporablja se v primerih, kjer je komunikacija
predpisana z zakonom in je torej obvezna uporaba grba
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A D M I N I S T R AT I V N E A P L I K A C I J E
Vizitka

kazalo

Dopisni list

Odločba

Vizitka je tiskana dvostransko, prva stran vsebuje
podatke (1), druga stran pa vsebuje vzorec (2).
Obstaja pet različnih vzorcev, ki skupaj sestavljajo
znak Državne volilne komisije (3).
Stran s podatki vsebuje naslednje elemente:
(A) logotip Državne volilne komisije - samo napis,
vse tri vrstice, skupna velikost h=1cm
(B) ime ter delovno mesto imetnika vizitke - ime je
postavljeno v Officina Sans Pro Medium 10pt, poklic pa
v Officina Sans Pro Medium Italic 10pt
(C) komunikacijski podatki imetnika vizitke - vsi
podatki so postavljeni v Officina Sans Pro Book 9.5pt,
vrsta podatka pa je označena s kratico v malih
kapitelkah
Stran z vzorcem vsebuje naslednje elemente:
(D) logotip Državne volilne komisije - samo napis,
zgolj osnovna vrstica, velikost h=2.2mm
(E) naslov in komunikacijski podatki komisije - vsi
podatki so postavljeni v Officina Sans Pro Book 7pt
(F) vzorec ⁄ ilustracija - enaka barvna skala kot pri
znaku Državne volilne komisije
Format: 80 x 50mm
Material: brezlesni bel papir, gramature 350g⁄m2

Kuverta

Poslovna mapa

Ovoj za spise

Označevalne table

(A
1)

(B
(C

(D
(E
2)
(F

3)

A D M I N I S T R AT I V N E A P L I K A C I J E
Vizitka

kazalo

Dopisni list

Odločba

Dopisni list se uporablja za zunanjo in notranjo
administrativno komunikacijo. Glede na namen,
pošiljatelja in naslovnika se uporabljajo različni
dopisni listi:
Javna ali interna komunikacija Državne volilne
komisije - znak in logotip Državne volilne komisije (1)
Javna ali interna komunikacija Službe Državne
volilne komisije - znak in logotip Državne volilne
komisije s pripisom Služba komisije (2)
Z zakonom predpisana komunikacija Državne volilne
komisije - grb Republike Slovenije in logotip Državne
volilne komisije (3)
Predloga za vabila, obvestila (elektronski
dokumenti) - vzorec ter logotip Državne volilne
komisije s pripisom Služba komisije (4)
Vsi dopisni listi vsebujejo komunikacijske podatke v primerih (1), (2) in (3) so podatki pod logotipom,
v primeru (4) pa v nogi dokumenta.
Vsi dopisni listi so postavljeni kot računalniške
predloge v MS Word formatu kjer so določena polja in
velikosti pisave pri različnih vsebinskih sklopih.
Format: A4 (210 x 297mm)
Material: brezlesni bel papir, gramature 80-90g⁄m2

Kuverta

Poslovna mapa

Ovoj za spise

1)

2)

3)

4)

Označevalne table

A D M I N I S T R AT I V N E A P L I K A C I J E
Vizitka

kazalo

Dopisni list

Odločba

Odločbe se sprejemajo na dveh nivojih:
Odločba komisije volilne enote (1)- glava vsebuje
grb z napisom Republika Slovenija ter logotip Volilne
komisije volilne enote (Officina Sans Pro Book). V ta
namen je izdelanih 8 različnih predlog za 8 različnih
volilnih enot.
Odločba okrajne volilne komisije (2)- glava vsebuje
grb z napisom Republika Slovenija ter napis Okrajne
volilne komisije in volilne enote (Trebuchet). Predloga
je spremenljiva, tako da se vpisujejo različne številke
volilnih enot in okrajev.
Vse odločbe so postavljene kot računalniške predloge
v MS Word formatu kjer so določena polja in velikosti
pisave pri različnih vsebinskih sklopih.
Format: A4 (210 x 297mm)
Material: brezlesni bel papir, gramature 80-90g⁄m2

Kuverta

Poslovna mapa

Ovoj za spise

1)

2)

Označevalne table

A D M I N I S T R AT I V N E A P L I K A C I J E
Vizitka

kazalo

Dopisni list

Odločba

Kuverta

Poslovna mapa

Kuverta je izdelana v dveh oblikah - z oknom ali brez.
Namenjena je zunanji in notranji komunikaciji,
za pošiljanje največ treh listov papirja.
Glede na namen, pošiljatelja in naslovnika se
uporabljata dve različici kuvert:
Zunanja ali notranja komunikacija Državne volilne
komisije - znak in logotip Državne volilne komisije (1)

1)

Zunanja ali notranja komunikacija Službe Državne
volilne komisije - znak in logotip Državne volilne
komisije s pripisom Služba komisije (2)
Znak in logotip sta na kuvertah izjemoma v drugačnem
razmerju, več o tem v poglavju Konstrukcija. Znak je
postavljen tako, da je zgornji trikotnik poravnan s
pregibom kuverte in polovica gleda čez zavihek.
Obe različici vsebujeta tudi naslov Državne volilne
komisije, ki se nahaja na hrbtnem zavihku in je
poravnan ob navidezni liniji znaka ter pripis Poštnina
plačana pri pošti 1106 Ljubljana.
Format: 230 X 110mm
Material: brezlesni bel papir, gramature vsaj 80g⁄m2

2)

Ovoj za spise

Označevalne table

A D M I N I S T R AT I V N E A P L I K A C I J E
Vizitka

kazalo

Dopisni list

Odločba

Kuverta

Poslovna mapa

Mapa se uporablja v administrativne in promocijske
namene.
Vsebuje ilustracijo oz. vzorec sestavljen iz elementov
znaka - enaka barvna skala kot pri znaku Državne
volilne komisije, ter znak in logotip Državne volilne
komisije ter naslovom spletne strani na notranjem
zavihku (1).
Format: 240 x 330mm (zaprta mapa)
Material: karton bele barve, gramature vsaj 250g⁄m2

1)

Ovoj za spise

Označevalne table

A D M I N I S T R AT I V N E A P L I K A C I J E
Vizitka

kazalo

Dopisni list

Odločba

Kuverta

Poslovna mapa

Ovoj za spise se uporablja predvsem za
administracijske namene.
Vsebuje ilustracijo oz. vzorec sestavljen iz elementov
znaka - enaka barvna skala kot pri znaku Državne
volilne komisije, ter znak in logotip Državne volilne
komisije. (1).
Format: A3 (297 x 420 mm)
Material: brezlesni bel papir, gramature vsaj 80g⁄m2

1)

Ovoj za spise

Označevalne table

A D M I N I S T R AT I V N E A P L I K A C I J E
Vizitka

kazalo

Dopisni list

Odločba

Kuverta

Poslovna mapa

Označevalne table označujejo objekt oz. prostore
Državne volilne komisije in njene službe.
Označevalni sistem je sestavljen iz več elementov:
Označevanje na objektu - predpisano z zakonom, grb
in napis Republika Slovenija, Državna volilna komisja
Notranje označevanje prostorov - nalepka z vzorcem
na vhodnih vratih, 3D znak in logotip Državne volilne
komisije na steni
Označevanje pisarn in ostalih prostorov - znak
in logotip Državne volilne komisije, ime osebe in
funkcija, ki jo opravlja oziroma ime prostora
npr. sejna soba (1).
Format: 125 x 75 mm

1)

Ovoj za spise

Označevalne table

APLIK ACI JE ZA VOLIT VE
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kazalo

Rokovnik

Volilno obvestilo

Volilni listič

Kuverte za volilni material

Označevanje volišč

APLIK ACI JE ZA VOLIT VE
Obrazci

kazalo

Rokovnik

Volilno obvestilo

Obrazci so namenjeni komunikaciji volivcev z Državno
volilno komisijo. Uporabljajo se za obveščanje, razne
kandidature in podpore kandidatom, soglasja, ipd.
Dostopni so tudi na spletni strani DVK v obliki, ki
omogoča elektronsko vnašanje podatkov.
Obrazec vsebuje naslenje elemente:
(A) logotip Državne volilne komisije - samo napis,
vse tri vrstice, skupna velikost h=1cm, poravnan k
desnem robu dokumenta
(B) vrsta obrazca - obvestilo, kandidatura, soglasje,
ipd. Officina Sans Pro Extra Bold 14pt, 1.5 razmik
(C) ime obrazca, rubrika - Officina Sans Pro Bold 13pt
(D) namen obrazca - Officina Sans Pro Book 10.5pt,
80% črna
(E) navodila za pošiljanje - kvadrat s črno obrobo
0.25pt, Officina Sans Pro Bold in Book 10.5pt
(F) navodila za izpolnjevanje in opombe - Officina
Sans Pro Book Italic 9pt, 60% črna
(G) zahtevan podatek - Officina Sans Pro Book 9pt,
(H) polje za vpisovanje podatkov - 8% črna
(I) številka obrazca - Officina Sans Pro Book 7.5pt,
80% črna
Format: A4 (210 x 297mm)
Material: brezlesni bel papir, gramature 80-90g⁄m2

Volilni listič

Kuverte za volilni material

A)
B)
C)
D)
E)
F)

G)
H)

I)

Označevanje volišč

APLIK ACI JE ZA VOLIT VE
Obrazci

kazalo

Rokovnik

Volilno obvestilo

Rokovnik se uporablja pri izvajanju volilnih opravil in
je priravljen kot koledar, ki odšteva dneve do volitev.
Površina je razdeljena na posamezna polja, ki so
obarvana v stopnjujočih odtenkih črne. Polja so lahko
različno velika, glede na količino teksta.
Vsa polja vsebujejo datum (ter uro), zakon in člen,
ter volilno opravilo za posamezni dan. Spodaj levo
v posameznem polju se lahko doda tudi število, ki
odšteva dni do volitev.
Format: 500 X 700mm
Material: bel plakatni papir

Volilni listič

Kuverte za volilni material

Označevanje volišč

APLIK ACI JE ZA VOLIT VE
Obrazci

kazalo

Rokovnik

Volilno obvestilo

Volilno obvestilo se uporablja za obveščanje volivcev
in volivk o datumu in uri volitev ter njihovem volišču
in zaporedni številki pod katero so vpisani v volilnem
imeniku.
Oblika logotipa ostane enaka, le da napisa Državna
volilna komisija ter Služba komisije zamenjata vrsta ter
datum volitev.
Format: 210 X 100mm
Material: brezlesni bel papir, gramature 80-90g⁄m2

Volilni listič

Kuverte za volilni material

Označevanje volišč

APLIK ACI JE ZA VOLIT VE
Obrazci

kazalo

Rokovnik

Volilno obvestilo

Glasovnica se uporablja na dan volitev, ter vsebuje
navodila za glasovanje ter naštete kandidate. Pred
vsakim kandidatom stoji zaporedna številka, ki jo je
potrebno obkrožiti, če želimo glasovati za izbranega
kandidata.
Oblika logotipa ostane enaka, le da napisa Državna
volilna komisija ter Služba komisije zamenjata vrsta ter
datum volitev.
Format: A5 (148 X 210mm)
Material: brezlesni bel papir, gramature 80-90g⁄m2

Volilni listič

Kuverte za volilni material

Označevanje volišč

APLIK ACI JE ZA VOLIT VE
Obrazci

kazalo

Rokovnik

Volilno obvestilo

Za pošiljanje volilnega materiala se uporabljajo tri
različne kuverte:
Zunanja kuverta - znak in logotip Državne volilne
komisije s pripisanim naslovom, znakom za
priporočeno pošiljanje ter napisom Postage paid
Slovenia (1)
Format: 324 X 229mm
Kuverta za volilno karto z glasovnico - znak in
logotip Državne volilne komisije s pripisoma Volitve ter
Volilna karta z glasovnico (2)
Format: 245 X 176mm
Kuverta za glasovnico - znak Državne volilne komisije
s pripisoma Volitve ter Zalepi (3)
Format: 229 X 162mm
Znak in logotip sta na kuvertah izjemoma v drugačnem
razmerju, več o tem v poglavju Konstrukcija. Znak je
postavljen tako, da je zgornji trikotnik poravnan s
pregibom kuverte in polovica gleda čez zavihek, razen
na veliki zunanji kuverti.
Material: brezlesni bel papir, gramature vsaj 80g⁄m2

Volilni listič

Kuverte za volilni material

Označevanje volišč

APLIK ACIJE ZA VOLIT VE
Obrazci

kazalo

Rokovnik

Volilno obvestilo

Za označevanje volišč se uporablja enotna tabla oz.
znak z grbom ter napisom Republika Slovenija,
Okrajna volilna komisija, Volitve, ter prostorom za vpis
številke volišča.
Format: 110 x 70 cm

Volilni listič

Kuverte za volilni material

Označevanje volišč

