
PRILOGA

1. Vrste znakov 
1.1. Informacijski  znaki 

Postavijo se lahko kot enojni ali dvojni znaki. Izjemoma, �e vsebujejo zemljevid ve�jih površin, se 
lahko postavijo kot trojni znaki. 

Uporabijo se moduli: M 50 ali M 70. Izjemoma se lahko uporabijo ve�kratniki modulov M 50 ali M 
70, vendar ne ve� kot 5-kratnik. 

1.2. Ozna�evalni in usmerjevalni znaki 

Postavijo se lahko kot eden ali ve� znakov na samostojnem koli�ku ali v skupini ve� znakov. 
Uporabijo se moduli: M 35, M 50, M 70 ali opozorilni znak (piktogram). 

1.3. Opozorilni znaki (piktogrami) 

Postavijo se kot samostojni znaki praviloma v velikosti A ali  B na koli�ku ali kot del modulov M 
35 ali M 50. 
Opozorilni znaki so praviloma velikosti A (dimenzija 5x5 cm) ali B (dimenzija 9x9 cm), vendar pa 
se izjemoma sme za znake prepovedi (prepoved kolesarjenja, prepoved hoje, prepoved trganja 
rastlin ipd.) uporabiti do 2-kratnik velikosti A ali B, �e je zaradi razmer na terenu uporaba takšne 
ve�je velikosti nujna. 

2.  Moduli, mere modulov in sestavljivost 
2.1. Moduli in mere modulov 

Uporabijo se naslednji moduli: Modul 35 (M 35), Modul 50 (M 50) in Modul 70 (M 70). 
Modul 35 je lahko v naslednjih velikostih (širina x dolžina): 35x6,3 cm, 35x20 cm in 35x27 cm. 
Modul 50 je lahko v naslednjih velikostih (širina x dolžina): 50x9 cm, 50x29 cm, 50x39 cm, 
101x39 cm, 101x79 cm in 152x79 cm. 
Modul 70 je lahko v naslednjih velikostih (širina x dolžina): 70x12,5 cm, 70x40 cm, 70x54,5 cm, 
70x110 cm, 141x110 cm in141x54,5 cm.

Izjemoma se lahko uporabijo ve�kratniki modulov M 35, M 50 in M 70, vendar ne ve� kot 5-
kratnik.

Moduli, ki se uporabijo, lahko odstopajo od predpisanih mer za 20 %, pod pogojem, da je enaka 
velikost odstopanja upoštevana pri vseh znakih zavarovanega obmo�ja, njegovega dela ali naravne 
vrednote.

2.2. Sestavljivost 

Posamezni moduli se med seboj lahko poljubno sestavljajo, in sicer tako, da so moduli med seboj  
višinsko poenoteni. 
Posamezni moduli se razvrstijo po naslednjem vrstnem redu od zgoraj navzdol: ozna�evalni znaki 
(oznaka zavarovanega obmo�ja), osnovni informacijski znaki, usmerjevalni znaki, opozorilni znaki 
(piktogrami). 



3. Pisave/tipografija in barve 
3.1. Pisave 

 Uporabijo se naslednje pisave: 
1. primarna pisava za osnovna imena zavarovanih obmo�ij, delov zavarovanih obmo�ij ali 

naravnih vrednot na znakih ter napis “REPUBLIKA SLOVENIJA” in ime ob�ine je Classical 
Garamond NORMAL, 

2. primarna pisava za logotipa “ZAVAROVANO OBMO�JE NARAVE” ali “NARAVNA 
VREDNOTA” je Humanist 777 BLACK, 

3. primarna pisava za ostale tekste (vsebine) na  znakih je Humanist 777, 
4. sekundarna pisava, ki se uporabi za podnaslove k slikovnim prilogam, latinska poimenovanja, 

poudarjen tekst, opozorila in prepovedi, je Humanist 777 BOLD ali ITALIC.  

3.2. Barve
3.2.1. Primarne barve 

Primarne barve so: 
1. TEMNO ZELENA (Pantone 3292C/100% C, 40% M, 60%Y, 10%K) se uporabi na zgornji tabli 

ozna�evalnih oziroma informativnih tablah in je vedno podlaga, na kateri nastopata simbol 
(svetlozelena pentlja) in napis (bel napis »ZAVAROVANO OBMO�JE NARAVE« ali 
»NARAVNA VREDNOTA«), 

2. PASTELNO RUMENA (23% Y) se kot osnovna barva uporabi na vseh tablah, na katerih  
napisi, teksti, karte, slike, risbe, sporo�ila, usmeritve ipd., 

3. SVETLO ZELENA (Pantone 345C/30% C, 30% Y) se uporabi za simbol/pentljo, 
4. BELA se uporabi za napis: »REPUBLIKA SLOVENIJA«, »ZAVAROVANO OBMO�JE

NARAVE« in »NARAVNA VREDNOTA« ter simbole na opozorilnih znakih (piktogramih), 
5. ZELENA (Pantonr 3268C/80% C, 55% Y) se uporabi kot osnovna barvna podlaga za 

opozorilne znake  (piktograme), 
6. RUMENA (RAL 1023)  se uporabi kot osnovna barvna podlaga za sisteme ozna�evanja na  

morju (barva boje ter table), 
7. �RNA se uporabi za �rke (vsi napisi/teksti) na rumeni podlagi table na vodni boji. 

3.2.2. Sekundarne barve

Sekundarne barve se uporabijo pri dodanih grafi�nih vsebinah, npr. pri zemljevidih, skicah, 
grafikonih:
1. RDE�A (100% M, 100% Y) se uporabi za ozna�evanje poti obhoda, izhodiš�ne to�ke, usmerja-

nje na poti ipd., 
2. CYAN MODRA (100% C) se uporabi za ozna�evanje vsebin, povezanih s kulturo,
3. SVETLO ZELENA (30% C, 30% Y) se uporabi za ozna�evanje širših zavarovanih obmo�ij,
4. PASTELNO ZELENA (50% C, 50% Y) se uporabi za ozna�evanje ožjih zavarovanih obmo�ij,
5. MODRA (100%C, 60% M) se uporabi za ozna�evanje voda (rek, potokov, jezer, mokriš� ipd.), 
6. RUMENA (100%Y 10% M) se uporabi za ozna�evanje cest, poti, kolovozov ipd., 
7. razli�ni pastelni odtenki zelene, rjave, modrozelene ter sive barve se uporabijo za ozna�evanje

drugih razli�nih vsebin na obmo�nih kartah, ki jih je treba ozna�iti.



4. Grafi�ni prikazi  

Grafi�ni prikazi (notranja postavitev, širina, dolžina, odmiki ipd.) se oblikujejo skladno s pravili 
oblikovalske in grafi�ne stroke. 

4.1. Ozna�evalni znaki 
4.1.1. Osnovni ozna�evalni znaki 



4.1.2. Dopolnilni ozna�evalni znaki 

4.2. Osnovni informacijski znaki 



4.3. Usmerjevalni znaki



4.4. Opozorilni znaki (piktogrami) 



Pse na vrvico         Primeren            Primeren            Primerno           Primerno 
                               prostor za          prostor za           za jadralno        za letenje z 
                                kurjenje            taborjenje            padalstvo            zmajem 

Izletniška           Planinska            Primerno           Primerno           Kolesarska 
        pot                      pot                   za turno              za ježo s                 pot 
                                                             smuko                  konji 

Koš za              Razgledna          Primerno           Pitna voda            Primerno 
      smeti                   to�ka                   za žar                                           za ribolov 

 Opazovanje            * Ujeda              * Orel                Primerno              Ne moti 
 (skupaj z *)                                                               za opazovanje      gorskih živali 



    Ne moti               Ne moti                 Pozor,                 Pozor,                 Pozor,   
    gozdnih                  ptic                   medved                  ka�e                    ptice
      živali

Prepovedano      Prepovedano      Prepovedano      Prepovedano     Prepovedano 
      za pse              taborjenje        preno�evanje       kampiranje       preno�evanje
                                                                                                                (spalne vre�e)

Prepovedano      Prepovedano      Prepovedano      Prepovedano      Prepovedano 
  za motorna          za kolesa             kurjenje             prižiganje             trganje       
    kolesa in                                            ognja                   ognja                 cvetlic
      kolesa
   z motorjem 

Prepovedano      Prepovedano      Prepovedano      Prepovedano      Prepovedano 
  za letenje z         za jadralna         pitje - voda        odmetavanje           pranje      
      zmaji                  padala                ni pitna                 smeti              avtomobilov 



Prepovedana      Prepovedana      Prepovedana       Prepovedan      Prepovedano 
   hoja izven             smuka                    ježa                prehod za       zbiranje ve�jih
        poti                                                                        pohodnike             skupin

Prepovedano      Prepovedano      Prepovedano      Prepovedano     Prepovedano 
   nabiranje           nabiranje            nabiranje            nabiranje           nabiranje 
  (dotikanje)         (dotikanje)          (dotikanje)         (dotikanje)           kamnin
         žab                   polžev                  žuželk                    gob                                           

Prepovedano      Prepovedano         Prepoved            Prepoved          Prepovedan    
   nabiranje           nabiranje             plavanja           potapljanja          podvodni 
  (dotikanje)         (dotikanje)                                                                     ribolov 
jamskih živali   morskih organizmov     

Prepovedano      Prepovedano      Prepovedano      Prepovedano     Prepovedano 
 trnkarjenje         lovljenje rib        za motorne         za motorne           sidranje 
                                 z mrežo                 �olne                    ladje



Prepovedan       Prepovedano      Prepovedano         Prepoved         Prepovedano
     ribolov              nabiranje            lomljenje             plezanja           za motorne 
                                  fosilov               kapnikov                                            sani

Prepovedano         Prepoved          Prepovedano  
  za motorna        vožnje izven        povzro�anje
      vozila            ozna�enih poti          hrupa 

Parkiriš�e          Informacije         Straniš�e           Straniš�e za          Dostop za  
                                                                                         invalide               invalide

 Prva pomo�            Smerni            Zavarovano           Varstvo              Varstvo 
                               piktogram           obmo�je               kulturne             naravne 
                                                             narave                dediš�ine            vrednote 

4.5. Opozorilni znaki na vodi (plavajo�e boje) 



Prepovedan       Prepovedano      Prepovedano         Prepoved         Prepovedano
     ribolov              nabiranje            lomljenje             plezanja           za motorne 
                                  fosilov               kapnikov                                            sani

Prepovedano         Prepoved          Prepovedano  
  za motorna        vožnje izven        povzro�anje
      vozila            ozna�enih poti          hrupa 

Parkiriš�e          Informacije         Straniš�e           Straniš�e za          Dostop za  
                                                                                         invalide               invalide

 Prva pomo�            Smerni            Zavarovano           Varstvo              Varstvo 
                               piktogram           obmo�je               kulturne             naravne 
                                                             narave                dediš�ine            vrednote 

4.5. Opozorilni znaki na vodi (plavajo�e boje) 

5. Na�in izdelave 



5. Na�in izdelave 
5.1. Moduli M 35, M 50, M 70 

Moduli M 35, M 50, M 70 se izdelajo iz katerega koli materiala, ki mora biti površinsko 
obdelan tako, da je odporen na vremenske vplive in poškodbe. 
Robovi modulov morajo biti zaobljeni in obrušeni (raziglani), vendar pa zaobljenje in obrušenje ni 
potrebno, �e je modul vpet. 

Zaobljenost: r  = 10 mm. 

5.2. Opozorilni znaki (piktogrami) 

Opozorilni znaki morajo biti zaobljeni, vendar tistih, ki so vpeti, ni treba zaobliti. 
Zaobljenost: r  = 10 mm 

5.3. Opozorilni znaki na vodi (plavajo�e boje) 

Plasti�na boja ovalne oblike je premera okoli 1200 mm. Površina boje (celotne konstrukcije) je živo 
rumene barve, na drogu je pritrjena dvostranska opozorilna tabla (prav tako rumene barve), na 
kateri sta simbol (pentlja) ter napis v �rni barvi. Boja je na vrhu droga opremljena z utripajo�o
svetilko za no�no opozarjanje (baterija za napajanje svetilke je vsebovana v samem svetilnem 
telesu). Na drogu, ki nosi opozorilno tablo, je pritrjen tudi radarski odbojnik.
Za vsak primer namestitve boje je treba pridobiti soglasje in navodila Uprave RS za pomorstvo. 



5.4. Material in oblika koli�ka ter na�in pritrjevanja 
5.4.1. Material in oblika koli�ka

Koli�ek je praviloma izdelan iz katere koli vrste lesa, ki je lahko ustrezno zaš�iten (lakiran), na 
podro�jih, kjer je primernejša uporaba drugega materiala, pa se lahko uporabi tudi drug material. V 
primeru uporabe zaš�ite je treba zaš�ititi vse koli�ke v zavarovanem obmo�ju, njegovem delu ali ob 
naravni vrednoti.
Koli�ek je praviloma dimenzije 9x9 cm, lahko tudi druge dimenzije, vendar ne ve� kot 12x12 cm. V 
primeru uporabe lesenega koli�ka mora bit vrh zaobljen (r  = 1cm). 
Višina koli�ka je lahko: 25, 90, 120, 150, 180 in 210 cm. 

5.4.2. Na�in pritrjevanja 

Znak se pritrdi z vijaki poljubne dimenzije, ki morajo biti nerjave�i in takšne oblike, da na znaku ne 
povzro�ajo izboklin. 
V primeru vpetja mora biti med znaki vedno 1 cm razmaka. 
Najvišji znak mora biti pritrjen najmanj 3 cm pod vrhom koli�ka.
Izjemoma se sme na podro�ju, kjer je to primerneje, znak pritrditi tudi na škarpo, zid, skalo ipd. 

Opozorilni znaki na vodi oziroma plavajo�a boja se pritrdi na dno z vrvjo/verigo (na spodnjem delu 
betonska utež ali sidrano v dno), ki je obi�ajno 1/3 daljša od globine morja (upoštevaje morski tok 
ipd.).

6. Na�in postavitve 
6.1. Postavitev informacijskih, ozna�evalnih, usmerjevalnih in opozorilnih znakov 
(piktogramov)

Znaki se postavijo praviloma na na�in, dolo�en v to�kah 6.1.1. in 6.1.2., vendar pa se lahko 
postavijo tudi na druga�en na�in, �e teren ali razmere na terenu ne omogo�ajo takšne postavitve. 

6.1.1. Postavitev enojnih znakov 



6.1.2. Postavitev dvojnih in enojnih znakov z dvema ali ve� koli�ki

7. Konstrukcija znakov 

Praviloma se uporabijo konstrukcije, dolo�ene v to�kah 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., vendar 
pa takšnih konstrukcij ni treba uporabiti, �e teren (kamnit svet, premehka tla ipd.) tega ne dopuš�a
ali bi bila uporaba konstrukcij povezana z nesorazmernimi stroški. 

7.1. Konstrukcija informativnih znakov 



7.2. Konstrukcija ozna�evalnih znakov 

7.3. Konstrukcija usmerjevalnih znakov 



7.4. Konstrukcija opozorilnih znakov (piktogramov) 

7.5. Konstrukcija položnih znakov 

Pri položnem znaku se uporabijo moduli M 50 in M 70, pri tem se kot nagiba dolo�i tako, da znak 
ne zakriva zavarovanega obmo�ja, dela zavarovanega obmo�ja ali naravne vrednote. 



7.6. Konstrukcija opozorilnega znaka na vodi (plavajo�e boje) 



7.7. Konstrukcija ozna�evalno/informativnega znaka, pritrjenega na drevo 


