
Na podlagi 3. člena Pravilnika Mladinskega odseka Planinskega društva Onger Trzin je Odbor Mladinskega odseka na 
svoji 6. redni seji dne 5. novembra 2003 sprejel, Upravni odbor Planinskega društva Onger Trzin pa na svoji 10. redni 
seji dne 10. novembra 2003 potrdil 
 

PRAVILNIK 
O ZNAKU MLADINSKEGA ODSEKA PLANINSKEGA DRUŠTVA 

ONGER TRZIN 
 
 

1. člen 
 

Pravilnik o znaku Mladinskega odseka (v nadaljnjem besedilu znak MO) Planinskega društva 
Onger Trzin (v nadaljnjem besedilu PD Onger Trzin) opredeljuje znak MO. 
 

2. člen 
 

Znak MO PD Onger Trzin predstavlja orlič z nahrbtnikom in planinskimi čevlji. Znak obkroža napis 
PD Onger Trzin - Mladinski odsek. 
Napis uporablja pisavo Cooper Blk, črne barve (#000000) - CMYK: 63,52,51,100. 
 
Pod orlovim levim krilom je stilizirana črka M, ki obenem ponazarja gore. Levi krak črke sega v 
napis, ki obkroža znak. Nad orlovim desnim krilom je stilizirana črka O, ki ponazarja markacijo. Črki 
skupaj pomenita Mladinski odsek (MO). Črki sta v rdeči barvi (#DF0029) - CMYK: 0,100,100,0. 
 
Orel ima v barvni varianti (uporabljeno pri barvnem tisku, na spletnih straneh,...) definirane 
naslednje barve: 

– kljun, noge (rumena - #F8E600) -  CMYK: 0,9,93,0 
– glava (umazano bela - #FEFCE4) -  CMYK: 1,0,15,0 
– telo, krila, nogavice (rjava - #9F5F1B) -  CMYK: 24,65,100,21 
– nahrbtnik (rdeča - #DF0029) -  CMYK: 0,100,100,0 
– planinski čevlji (rjava - #E5A81B) -  CMYK: 6,42,95,1 
– obrobe, podplat planinskega čevlja, oči (črna - #000000) -  CMYK: 63,52,51,100 

 
3. člen 

 

Pri črno-belem tisku oz. izdelavi žiga se vse barvne ploskve orla, razen črne nadomestijo z belo 
barvo (#FFFFFF) - CMYK: 0,0,0,0. Črki M in O, nahrbtnik in nogavice so v črni barvi (črna - 
#000000) - CMYK: 63,52,51,100. 
 

4. člen 
 

Grafična podoba znaka je priloga tega pravilnika. 
 

5. člen 
 

O morebitnih spremembah tega pravilnika odloča Odbor MO. Spremembe potrdi Upravni odbor PD 
Onger Trzin. 
 

6. člen 
 

Pravilnik začne veljati z 18. 12. 2003. 
 
 
Potrdila sta ga  
 

Občni zbor MO   UO PD Onger Trzin 
načelnik MO in  predsednik PD 
 
Tomaž Kocman   Emil Pevec 
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