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Uvod

Postojnska občina je pravo malo bogastvo hribov, gora, gričev, gozdov, polj in travnikov. 
Prav zato moramo z naravo ravnati odgovorno in spoštljivo. Za ohranjanje naravne in 
kulturne dediščine sicer skrbijo posebne strokovne službe, državne in občinske upravne 
službe ter ustanove, vendar se skrb za to vedno najprej začne pri vsakem posameznem 
človeku.

V Strategiji razvoja turizma v občini Postojna 2018-2023 sta pohodništvo in kolesarstvo 
opredeljena kot eden izmed nosilnih turističnih produktov z velikim potencialom. Stanje 
na terenu kaže, da je precej lokalnih pohodniških poti, pešpoti oziroma sprehajalnih poti in 
kolesarskih poti neoznačenih. V večini jih sedaj uporabljajo le domačini, ki te poti poznajo.

S premišljeno označenimi potmi lahko dosežemo idealno povezovanje raziskovanja narave 
kot glavnega aduta naše občine in destinacije ter njene kulturne dediščine ter izkoristimo 
potencial obstoječih pešpoti po podeželju in v okolici mesta Postojna. Prav enotno 
označevanje poti bo pripomoglo k večji prepoznavnosti in pristnemu doživetju narave.
Vir: Strategija razvoja turizma v občini Postojna 2018-2023, str. 108.

Pešpoti, sprehajalne poti in tematske poti v pričujočem dokumentu so mišljene po 
eni strani kot športna in rekreativna aktivnost, ki temelji na hoji, po drugi pa tudi kot 
spoznavanje naravnega okolja ter aktivno doživljanje raznovrstnosti kulturno-etnološkega 
bogastva pokrajine na vnaprej določeni, urejeni in označeni trasi. Številne od teh so prav 
tako primerne za nezahtevne kolesarske izlete po neokrnjeni naravi, zato se pričujoča 
priporočila za označevanje poti nanašajo tudi na kolesarske poti.

Pomembno je, da ima vsaka pot svojega skrbnika oziroma upravljavca, ki redno opravlja 
preglede, vzdrževalna dela in skrbi za urejen in varen potek poti. Pred postavitvijo 
signalizacije moramo pridobiti vsa potrebna soglasja lastnikov zemljišč ter upoštevati 
zakonodajo in predpise o varovanju narave. Lastniki zemljišč, na katerih bo stala 
signalizacija in po katerih bo potekala pot, morajo biti seznanjeni z načrti ter se strinjati s 
postavitvijo infrastrukture, njeno nemoteno uporabo in obiskovanjem.

Zavedati se moramo, da različne organizacije na terenu vsako leto uredijo veliko 
sprehajalnih in drugih poti po celotni Sloveniji, za katere ne vemo ali izvemo šele 
veliko kasneje ob pojavu prvih dogodkov ali težav. Določene poti nastanejo v okviru 
različnih projektov, ki zahtevajo določeno celostno grafično podobo, zato je Priročnik za 
označevanje le priročnik in ne vsiljuje mnenja kot edino pravilnega. Prav tako dopustimo 
možnost, da je dokument živa stvar, ki bo nadalje vrednoten skozi uporabo na terenu in po 
potrebi z leti dopolnjen ali spremenjen.
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Ključni pojmi 

Opredelitev terminologije, ki je uporabljena v pričujočem dokumentu, ni namenjena 
jezikoslovnim razlagam, temveč ustreznemu skupnemu razumevanju uporabljenih 
pojmov oziroma opredelitvi njihove vsebine.

Pohodništvo imenujemo gibanje in doživljanje človeka, ki hodi (kar velja predvsem za 
pohodništvo v naravi, ker narava potrebuje odzive človekove duševnosti, da jo je sploh 
možno doživljati na celovit način). Zato lahko pohodništvo delimo na tri glavne smeri: 
izletništvo, pohodništvo in gorništvo. Vse navedene dejavnosti združujeta dve prvini: 
hoja in veselje do bivanja v naravi. Čeprav gre pri vseh treh v bistvu za isto dejavnost, pa 
med njimi obstajajo nekatere razlike in pomenski odtenki.

O izletništvu navadno govorimo takrat, kadar gre za časovno in daljinsko krajše 
pešačenje. Časovno, daljinsko in zmogljivostno zahtevnejšemu izletu pravimo pohod. 
Izletništvo je torej športna dejavnost, ki se ukvarja s prirejanjem ali udeleževanjem 
izletov, pohodništvo pa je dejavnost, ki se ukvarja s prirejanjem ali udeleževanjem 
pohodov. Izletništvo in pohodništvo se razlikujeta od gorništva po tem, da se odvijata 
predvsem v kulturni krajini (vasi in zaselki, samotne kmetije, obdelana zemlja, 
gozdno gospodarstvo…), kjer je prisoten človek in sadovi njegovega dela. Izletništvo in 
pohodništvo (običajno) ne iščeta samote. Čeprav se izletništvo in pohodništvo odvijata 
v enakem prostoru in gre pri obeh pravzaprav za iste cilje, pa med njima obstaja 
predvsem količinska in kakovostna razlika. Poglavitna razlika je trajanje oziroma 
dolžina prehojene poti. Med izletom in pohodom je pravzaprav zelo težko postaviti 
natančno mejo. Kar je za odraslega človeka »le« izlet, je za otroka lahko že kar zahteven 
pohod.

Namesto pohodništva večkrat zasledimo izraz popotništvo. Ta izraz ne ustreza športni 
zvrsti, ki je opredeljena z izrazom pohodništvo. Pri popotništvu ne gre zgolj za hojo, 
ampak je mogoče popotovati z različnimi prometnimi sredstvi (s kolesom, avtobusom, 
vlakom, letalom, avtoštopom itd.). Izraz pohodništvo pa natančno označuje način 
človekovega gibanja. Pri pohodništvu se človek giblje samo s hojo in nič drugače. 
Pohodništvo je najpogostejša oblika aktivnih počitnic s paleto možnosti – od 
sprehajalnih poti v izjemnem naravnem okolju, primernih za otroke, družine in vse tiste, 
ki želijo občudovati naravne lepote brez velikega truda – do zahtevnih planinskih tur, za 
katere so potrebne izkušnje, primerna oprema in gorski vodnik.
Vir: Strategija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji, str. 7-8.

Pešpoti, sprehajalne poti in tematske poti v pričujočem dokumentu so mišljene po 
eni strani kot športna in rekreativna aktivnost, ki temelji na hoji, po drugi pa tudi 
kot spoznavanje naravnega okolja ter aktivno doživljanje raznovrstnosti kulturno-
etnološkega bogastva pokrajine na vnaprej določeni, urejeni in označeni trasi.
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Ključni pojmi 

Športnorekreativne poti  so poti, kjer je osnovni motiv hoje gibalna dejavnost v naravi.

(rekreacijske) Pešpoti – so naravne, urejene in v naravi označene poti, ki potekajo 
načeloma pod drevesno mejo. Skrbniki so različne organizacije, npr. gozdna gospodarstva, 
lokalne turistične organizacije, turistična društva, lokalne skupnosti in drugi. Označevanje 
ni enotno in je odvisno od skrbnika. Motiv in način hoje je prav tako sproščeno in aktivno 
preživljanje prostega časa v zdravem in naravnem okolju in ohranjanje psihičnih in 
telesnih sposobnosti na nižji ravni kot pri planinskih poteh (manj zahteven teren).

Sprehajalne poti – so urejene in ne nujno v naravi označene poti, ki potekajo v naseljih 
in v bližini naselij. Skrbniki so predvsem lokalne skupnosti oz. komunalna podjetja, lahko 
pa tudi krajevne skupnosti, turistična društva in druge organizacije. Motiv in način hoje 
je predvsem sprostitev, uživanje svežega zraka, kratek sprehod, popoldanska rekreacija v 
naravi ipd.

Tematske turistične so tiste poti, ki jih označujejo skupne lastnosti, posebnosti, tematika. 
Delimo jih na: 
• Poti kulturne dediščine, npr. Po poti kulturne dediščine v občini Žirovnica,  
   Po sledeh Soške fronte. 
• Poti naravne dediščine, npr. Tolminska korita, Do Ajdovske jame (Krško), Vintgar.
• Zgodovinske poti, npr. Objem zgodovine (Loče) .
• Etnološke poti, npr. Čebelarsko-vinogradniška pot (Dolenja vas–Zdole). 
• Vinske in kulinarične poti, npr. Pohod po cvičkovi gazi ali sirarska pot.
• Romarske poti (Brezje, Ptujska Gora, Svete Gore...).
• Druge specializirane poti, npr. poti, ki povezujejo energijske točke (Vurberg),  
   Po poteh Triglavskih pravljic (Mojstrana), Parenzana – pot zdravja in
   prijateljstva (Primorska).
Vir: Strategija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji, str. 46. 

Kolesarske poti
• Kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo označena cesta, ki je namenjena  
   prometu koles in drugih uporabnikov, pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa,    
   in predpisi, ki urejajo ceste.
• Drugim uporabnikom kolesarskih poti, kot so pešci, jahači, goniči, mopedi,  
   motokultivatorji in traktorji, je uporaba dovoljena, če je tako določeno s prometno  
   ureditvijo, kar mora biti označeno s predpisano prometno signalizacijo. 
• Ne glede na prejšnji odstavek je uporaba kolesarske poti za motokultivatorje in traktorje  
   lahko dovoljena le za potrebe dostopa do kmetijskih obdelovalnih površin. 
• Kolesarske poti so dvosmerne ceste izven cestišča ceste za promet
   motornih vozil.
Vir: Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18), 4. člen (kolesarska pot).

Označevanje
Pod tem pojmom razumemo sistem oznak oziroma signalizacijo, ki jo postavimo ob poteh 
za lažjo orientacijo. Pri tem ločujemo: osnovno označevalno tablo na začetku in/ali koncu 
poti ali po potrebi tudi ob poti (še posebej v primerih krožnih poti), dopolnilne označevalne 
table ob poti in manjše usmerjevalne/označevalne table ob poti.
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Vsebina priročnika

Priročnik označevalnega sistema vsebuje 
priporočila za oblikovanje in namestitev 
označevanja ter signalizacije rekreacijskih 
pešpoti, sprehajalnih in tematskih poti ter 
kolesarskih poti v občini Postojna.

Priročnik vsebuje informacije o tem, kako oblikovati in določiti likovne elemente pri 
izvedbi označevalnih elementov. Konsistentna uporaba zagotavlja enotno in celovito 
vizualno podobo. Ob tem je potrebno upoštevati dobro prakso in pravila ustrezne stroke.

V pričujočem dokumentu se za izdelavo infrastrukture priporoča uporabo tradicionalnih 
obrtniških znanj in materialov, ki so značilni za naše območje. Pri uporabi materialov 
in postavitvi infrastrukture smo upoštevali stroške in koristi, pri čemer smo uporabili 
naslednje kriterije:

• odpornost in obstojnost,
• preprosto spreminjanje vsebine,
• stroški postavitve,
• stroški vzdrževanja,
• odpornost proti vandalizmu,
• skladnost materiala z okolico,
• enotno oblikovanje,
• privlačnost,
• razpoložljivost materialov.

Nekaj splošnih nasvetov in napotkov, ki jih želimo s pričujočimi priporočili upoštevati: 

• Kjer se le da, uporabimo naravne materiale, ki jih najdemo na širšem območju, saj s 
   tem infrastruktura ne bo kazila narave. 
• Pri lesu kot materialu izberemo kvaliteten, obstojen, dober les.
• Količki in ostali leseni elementi naj bodo, če je le možno, iz macesnovega lesa, saj  
   ima ta vrsta lesa dolgo življenjsko dobo. 
• Montaža stebrov mora biti trdno vpeta v podlago. Zaradi tega se stebri vpnejo v  
   kovinske nosilce, vbetonirane v talno podlago.
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Označevalne table

Označevalne table so
razporejene v tri skupine.

Osnovna tabla,
Dopolnilna tabla,
Usmerjevalna tabla.

Osnovna tabla

Osnovna tabla se uporablja,
ko želimo podati večje število
informacij ali kartografski
prikaz poti in bistvene
karakteristike območja,
ki ga želimo predstaviti.
 

Dopolnilna tabla

Dopolnilno tablo uporabimo, 
kadar želimo uporabnikom 
poti podati točno dolžino in 
vrsto poti in znamenitosti v 
bližini.

Usmerjevalna tabla

Usmerjevalna tabla služi le 
usmerjanju in opozarjanju 
uporabnikov poti na pravo 
smer in bližnje turistične 
točke.

1.
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Osnovna tabla I  dimenzije

Označevalne table

Dimenzije osnovne table:
širina: 60 cm
višina: 125 cm

Dimenzije enega
stebra:
10 x 10 cm 

Naklon stebra:
Steber je zgoraj prerezan  
pod kotom 20°.

Naklon je
obrnjen nazaj.

1. 1. 
Osnovna tabla se nahaja na začetku in/ali koncu poti, po potrebi pa tudi sredi poti oziroma ob 
poti (še posebej v primeru krožne poti), če je potreba po predstavitvi večjega števila znamenitosti 
in zanimivosti ob poti. Osnova tabla naj se v tem primeru postavi na kraj, kjer se predvideva, da 
bo večje število ljudi krenilo na pot (v katero koli smer, z namenom, da dobijo informacije o vseh 
zanimivostih, ki jih lahko ob poti vidijo).

Končna višina table s stebri je 200 cm. Tabla se nahaja 5 cm pod robom stebra. Odstopanja v 
višini pozicije table so dovoljena, ko je to potrebno zaradi konfiguracije terena. Takrat se sledi 
navodilu, da se sredinska os nahaja na 150 cm od tal stojišča opazovalca.

60 cm

125 cm

70 cm

200 cm
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Osnovna tabla I  konstrukcijska mreža

Osnovna tabla je horizontalno razdeljena na dva stolpca.
Ob levem in desnem robu sta določena stranska robova table. 
Vertikalno je tabla razdeljena na naslovno pasico, v kateri je 
napis »Popotnik, dobrodošel!« ter spodnjo pasico, v kateri 
se nahajajo logotipi in podatki informacijske narave in niso 
neposredno povezani z vsebino table.

Konstrukcijska mreža služi 
kot vodilo in pomoč pri  
urejenosti in preglednosti.

Elementi vsebine naj bodo 
razporejeni tako, da smiselno 
uporabljajo omejitve, ki jih 
mreža določa.

1. 1. 

5 cm24 cm 24 cm

2 cm

5 cm

15 cm
10 cm
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Osnovna tabla I postavitev vsebine

Tablo sestavlja sledeča 
vsebina po vrstnem redu.

Naslov/nagovor,
Zemljevid poti,
Višinski diagram,
Legenda,
Opis poti s fotografijami, 
Piktogrami.

1. 1. 
Vsebina je postavljena tako, da uporabnik sledi pomembnosti informacij.

Zemljevid je preprosto oblikovan, na njem so označene le osnovne informacije, 
pot, kje se nahaja obiskovalec ter glavne orientacijske točke in turistične 
znamenitosti.

Pod zemljevidom je višinski diagram, poleg leži legenda, v kateri je zapisano 
ime poti, dolžina poti in za koga je izbrana pot pripravljena.

Pri pripravi besedila naj zaradi preglednosti in čitljivosti besedilo v bloku 
ne presega 120 besed. Besedilo je zapisano v treh jezikih, ki so jasno ločeni 
z odstavki in oznakama /EN/ in /ITA/. V primeru, da zemljevid ponazarja 
več poti, jih v besedilu ločimo z odebeljeno pisavo. Izbor fotografij oziroma 
slikovni material naj bo premišljen. Visoko resolucijske, ležeče fotografije naj 
prikazujejo glavne zanimivosti ob poti.

Prostor za
Zemljevid

Nagovor v
SLO/EN/ITA

Legenda (SLO/EN/ITA)

Fotografije znamenitosti
z opisi v

SLO/EN/ITA

Višinski diagram 
(SLO/EN/ITA)

Ime poti - SLO

Ime poti - EN

Ime poti - ITA

Opis poti - SLO

Opis poti - EN

Opis poti - ITA

Piktogrami
Legenda (SLO/EN/ITA)

,
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Osnovna tabla I pisava

Za zapisovanje elementov in
informacij na tablah se
uporablja tipografija Signika.

1. 1. 1. 1. 

Siginka Bold
134 pt

Siginka Regular
68 pt

Siginka Regular
30 pt

Siginka Bold 30 pt

Siginka Regular
20 pt

Siginka Regular
20 pt

Siginka Bold 20 pt

Siginka Bold 30 pt

Siginka Regular 20 pt

Siginka Regular 14 pt

Siginka Regular
30 pt

Siginka Regular
20 pt

Piktogram 20 x 20 mm

Siginka Regular 20 pt

Piktogram 30x30 mm

Siginka Regular
20 pt

,
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Osnovna tabla I barve

Osnova podlaga table je
temno siva. Logotipi 
sodelujočih organizacij 
so aplicirani v črno-
beli različici, da se 
izognemo pretirani barvni 
neusklajenosti.

Potrebna je tudi barvna 
usklajenost fotografij. 

Temno siva

C:        73%

M:       65%

Y:        65%

K:        73%

Zelena

C:        40%

M:         0%

Y:      100%

K:          0%
 

Siva

C:        67%

M:       60%

Y:         69%

K:        45%

Modra

C:        66%

M:         1%

Y:           7%

K:          0%

Rumena

C:           1%

M:         18%

Y:           99%

K:          0%

Bela

C:         0%

M:        0%

Y:          0%

K:         0%

1. 1. 1. 1. 
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Osnovna tabla I dvojna postavitev

Ko imamo vsebino, ki presega eno tablo, je dovoljeno
postaviti več tabel eno ob drugi. Med tablami se predvidi
presledek 1 cm. Vsebino je potrebno smiselno razdeliti po
tablah glede na temo, vrsto poti ali območje sprehajalnih poti.

Likovna konstrukcija posamezne table je enaka kot pri
samostojnih tablah, le da se ponavljajoči elementi, kot so
nagovor, kontaktne informacije, ikone in logotipi ne
ponavljajo.

60 cm 60 cm

1 
cm

,
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Osnovna tabla I piktogrami

Piktogram: Označevanje poti

Piktogrami: Pravila obnašanja

Sprehajalna
pot

Ne meči smeti!

Psa na 
povodec!

Kolesarska
pot

Tematska
pot

Ne kuri ognja!

Ribolov 
prepovedan!

Kampiranje 
prepovedano!

Voda 
ni pitna!

Ne nabiraj 
zaščitenih rož! 

Ne povzročaj 
hrupa! 



Priročnik označevanja 14

Dopolnilna tabla I dimenzije

Dimenzije dopolnilne table:
širina: 20 cm
višina: 13 cm ali 8 cm

Dimenzije stebra: 
20 x 10 cm 

Naklon stebra:
Steber je zgoraj prerezan  
pod kotom 20°.

Odstopanja v višini pozicije 
table so dovoljena, ko je to 
potrebno zaradi konfiguracije 
terena. 

1. 2. 

180 cm
20°

2 cm

2 cm

Dopolnilne table so razporejene v vertikalnem nizu. Na vrhu je 
vedno tabla, ki prikazuje zemljevid poti, sledijo table s podatki 
o poti, dolžini in vrsto poti, na koncu so table z oddaljenostjo 
znamenitosti.



Priročnik označevanja 15

Landol

Predjama

Legenda / Legend
Zmajeva pot

Dopolnilna tabla I vsebina, pisava, postavitev

Dopolnilne table tipografsko 
in barvno sledijo osnovnim 
tablam.

Vsa vsebina je od robov zaradi pritrditve  
oddaljena najmanj 20 mm.

Lokacija nahajanja obiskovalca
Večja naselja

Legenda

Ime poti v treh jezikih
Dolžina poti

Smer 
Ikone

Ime znamenitosti v treh jezikih
Razdalja do znamenitosti

Smer 

1. 2. 

Zemljevid

Pot

Znamenitost

Siginka Bold
16 pt

Siginka Bold
40 pt

Siginka Bold
40 pt

Siginka Regular 
30 pt

Siginka Regular 
30 pt

Siginka Regular 
20 pt

Siginka Regular 
20 pt

Ikona
20 x 20 mm

Siginka Regular
16 pt
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Usmerjevalna tabla I dimenzije

Dimenzije usmerjevalne 
table:
širina: 10 cm
višina: 10 cm

Dimenzije stebra: 
10 x 10 cm 

Naklon stebra:
Steber je zgoraj prerezan  
pod kotom 20°.

Odstopanja v višini pozicije 
table so dovoljena, ko je to 
potrebno zaradi konfiguracije 
terena.

1. 3. 

180 cm

108 cm

130 cm

82 cm

20°

20°

2 cm

2 cm

2 cm

Usmerjevalne table so razporejene v vertikalnem nizu.
Na vrhu so postavljene table, ki usmerjajo po označenih poteh. 
Sledijo table z oznakami znamenitosti na poti.
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Usmerjevalna tabla I vsebina, postavitev

Usmerjevalne table  
tipografsko in barvno sledijo 
osnovnim in dopolnilnim 
tablam.
 

1. 3. 

Ime poti / znamenitosti v SLO

 

Ime poti / znamenitosti 

ANG in ITA 

Smer

Siginka Bold
40 pt

Siginka Regular
20 pt

Puščica se nahaja 
v kvadratu velikosti  
30 x 30 mm

Vsa vsebina je od robov zaradi
pritrditve oddaljena najmanj 10 mm.
 

Za označevanje smeri se uporablja puščice, ki so
predstavljene tu:
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Tematska tabla I vsebina, pisava, postavitev

Dimenzije tematske table:
širina-min: 60 cm
višina: 40 cm

Dimenzije stebra: 
10 x 10 cm 

Naklon table:
35°

Odstopanja v višini pozicije 
table so dovoljena, ko je to 
potrebno zaradi konfiguracije 
terena. 

Tematske table se uporablja na tematskih poteh, kjer želimo 
predstaviti določeno informacijo. Tabla vsebuje podatke o 
znamenitosti ter fotografijo. Tablo se po širini lahko prilagaja 
glede na dolžino besedila. 

90 cm

min - 60 cm

40
 c

m

35°

1. 4. 
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Tematska tabla I vsebina, postavitev

Tematske table tipografsko 
in barvno sledijo osnovnim in 
dopolnilnim tablam. 

1. 4. 
Tabla je razdeljena na dve polji. Eno polje je namenjeno 
vsebini, drugo pa fotografiji znamenitosti. Pod besedilom se 
nahajajo piktogrami: pravila obnašanja.

Lorem Ipsum DolorSit Amet
Lorem Ipsum DolorSit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

/ITA/

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

/EN/

Prostor za fotografijoProstor za besedilo

Prostor služi kot vodilo in pomoč pri
zagotavljanju urejenosti in
preglednosti. Pripravljeno je
besedilo v slovenskem, angleškem
in italijanskem jeziku. Pri pripravi
naj se besedilo uredi v smiselne
sklope. Besedilo naj bo členjeno na
bloke ali odstavke.

Fotografija naj bo izbrana
premišljeno. Fotografija mora biti
primernih dimenzij. Pod fotografijo
se nahaja napis/opis fotografije.

5 cm 5 cm
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Konstrukcija tabel

10 cm

10 cm

20°

20°

20 cm

10 cm

Vsi stebri so izdelani iz macesna - lepljenec. 

Velikosti stebrov so:
Tematska tabla: 10 cm x 10 cm x 200 cm + naklon
Dopolnilna tabla: 20 cm x 10 cm x 180 cm + naklon
Usmerjevalna tabla: 10 cm x 10 cm x 180 cm + naklon

Robovi stebrov so minimalno pobrani za 2 mm.
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Konstrukcije tabel I tematska tabla

Stebri so izdelani iz macesna.

Velikost stebra: 
10 cm x 10 cm x 90 cm

Robovi stebra so minimalno 
pobrani za 2 mm.
Tabla je na lesen steber 
pritrjena z leseno 
podkonstrukcijo z inox vijaki.

V primerih, ko je tabla širša 
od 60 cm, se za postavitev 
uporabi 2 stebra.

Podkonstrukcija
Podkonstrukcija je po širini in 
višini 1 cm manjša od table. 
Debelina = 3 mm

10 cm

10 cm

min-59 cm

39
 c

m
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Konstrukcije tabel I temelji

10,2 cm (notranja dimenzija)

66 cm

24 cm

42 cm

8 cm

Center luknje
na 5 cm

Center luknje
na 20 cm

odrezan trikotnik s 
stranicama 2 cm 

(zaradi odtekanja vode)

Material: inox 3 mm

Steber se temelji v izkopano 
luknjo cca. 30 cm.

Globina luknje cca. 40-45 cm.

Kovinski nosilec se zabetonira 
v globino 38-89 cm.

2.
Predviden način temeljenja tabel je s pomočjo
kovinskega nosilca, vpetega v betonski temelj.

V primeru, da na trdnost konstrukcije vplivajo druge 
okoliščine, kot sta sestava tal ali teren, se izbere drugi način.
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Konstrukcije tabel I robovi

Vsi robovi na vseh tablah so
obrušeni.

Radij krivine je 3 mm.

2.

r = 3 mm
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Materiali in pritrjevanje

TABLE
Table so različnih dimenzij.
Pripravljene iz dibonda 3 mm.

STEBRI
Priporočena vrsta lesa za stebre je impregniran macesen. Če 
je treba zaradi okoliščin uporabiti drugi les, je treba izbrati 
takega, ki se v danih okoliščinah obnaša primerno. Dimenzija 
stebrov pri osnovni in usmerjevalni tabli je 10 x 10 cm. Pri 
dopolnilni tabli pa 20 x 10 cm. Montaža stebrov mora biti trdno 
vpeta v podlago. Zaradi tega se stebri vpnejo v kovinske nos-
ilce, vbetonirane v talno podlago. Stebri so označeni s plošči-
cami, na katerih je vgravirano ime poti in št. stebra.

PRITRJEVANJE
Table so na stebre pritrjene z vijaki.
Pri usmerjevalnih tablah sta to dva vijaka, ki sta od centra
oddaljena 5 mm. Osnovna in dopolnilna tabla sta pritrjeni s 
štirimi vijaki, ki se pritrjujejo 9-11 mm od robov table. Uporabi 
se inox vijake z lečasto glavo.

Pritrjevalni elementi ne smejo posegati v grafični del table.


