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PRIROČNIKU NA POT
Narava Slovenije je izjemna danost, ki smo jo prejeli od naših prednikov in smo jo dolžni čuvati za zanamce.
Interpretacija narave je poslanstvo, ki upravljavcem naravni vrednot, naravnih spomenikov, zavarovanih območij
…, pomeni velik izziv s ciljem ozaveščanja in informiranja obiskovalcev o pomenu in vrednotah narave za ljudi in
za naravo samo po sebi.
Z interpretacijo ljudem pomagamo spoznavati in ceniti tisto, kar je v naravi posebej vredno. Zainteresiranim
obiskovalcem povemo, kaj je zanimivega, jim pomagamo razumeti, skušamo jih prepričati o vrednosti narave
in jih spodbuditi k njenem ohranjanju.
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Z interpretacijo narave ustvarjamo vez med naravo in njenimi ljubitelji oziroma obiskovalci. Navdušujemo
nad naravo, bogatimo doživetja, razkrivamo pomen - ljudem omogočamo neposreden stik z njo.

UPOŠTEVAJMO NASLEDNJA NAČELA:
- V naravi označujmo odgovorno, na način, da jo z znaki čim manj obremenjujemo.
- Pri označevanju bodimo s količino informacij zmerni. Za več informacij obiskovalce napotimo
na uporabo QR kode.
- Označitve z znaki v naravi, kjer je možno in primerno, nadomeščajmo z aplikacijami na pametnih telefonih.
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NAMEN PRIROČNIKA
Namen tega priročnika je zagotoviti poenoteno izvajanje Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih
vrednot (Uradni list, št. ....) ter upravljavcem zavarovanih območij in drugim izvajalcem javnih služb na področju
ohranjanja narave:
- predstaviti možne načine oblikovanja znakov za označevanje, upoštevaje značilnosti posameznih območij in
- ponuditi tehnične načrte znakov za postavitev v naravi.
NAVODILA ZA UPORABO
Priročnik vsebinsko sledi Pravilniku o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list, št. .....).

Povezave na grafične postavitve v nadaljevanju:
		

str.

Nakazuje povezavo vsebin Priloge 1 in 2 v poglavjih: način uporabe elementov in značilnosti na vrstah znakov,
nameščanje, pritrjevanje in postavljanje znakov, tehnični načrti.

Nakazuje povezavo vsebin poglavij: način uporabe elementov in značilnosti na vrstah znakov,
nameščanje, pritrjevanje in postavljanje znakov, tehnični načrti s Prilogo 1 in 2.

O

		

str.:
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PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA

o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot

EK

PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA
O OZNAČEVANJU ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVNIH VREDNOT

1. člen

(1) Ta pravilnik določa vrste, elemente in značilnosti ter načine postavljanja znakov za označevanje zavarovanih območij
naravnih vrednot (v nadaljnjem besedilu: zavarovanih območij) v naravi ali virtualno.
(2) Ta pravilnik določa tudi način označevanja naravnih vrednot » in drugih delov narave, za katere zakon s področja
ohranjanja narave določa, da se varujejo z ukrepi varstva naravnih vrednot (v nadaljevanju: naravnih vrednot).
2. člen
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Označujejo se širša in ožja zavarovana območja državnega in lokalnega pomena oziroma njihovi deli, lahko pa tudi
naravne vrednote in poti v zavarovanih območjih oziroma na naravnih vrednotah, ki so namenjene predstavitvi in
usmerjanju obiskovalcev (v nadaljnjem besedilu: poti).
3. člen

(1) Znaki za označitev zavarovanih območij in naravnih vrednot so: označevalni, usmerjevalni, informativni in opozorilni
(v nadaljevanju: vrste znakov). Obvezni elementi in značilnosti znakov ter obvezni načini njihove uporabe pri vrstah
znakov
so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Usmeritve za postavitev, oblikovanje in izvedbo znakov
so podane v Prilogi 2,
ki je prav tako sestavni del tega pravilnika.
(2) Zavarovana območja, ki jih je ustanovila država, se označijo z napisom “REPUBLIKA SLOVENIJA”.
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(3) Zavarovana območja ali naravne vrednote, ki imajo mednarodni pomen, se lahko označijo s simboli mednarodnih
organizacij na informativnem znaku, s samostojnim znakom pa se označijo le, če taka obveznost izhaja iz ratificiranega
ali podpisanega mednarodnega dogovora. V tem primeru se samostojni znak za mednarodno pomembno območje
oblikuje skladno z mednarodno določenimi pravili.
(4) Zavarovana območja, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, se lahko skladno s predpisi lokalne skupnosti označijo
z imenom lokalne skupnosti.
(5) Če se zavarovana območja oziroma njihovimi deli, ki jih je ustanovila država, prekrivajo z zavarovanimi območji
oziroma deli,
ki jih je ustanovila lokalna skupnost, se ta območja označijo na način iz prvega do četrtega odstavka tega člena.
(6) Če ima zavarovano območje ali upravljavec določen znak (logotip), se le-ta lahko uporabi na znakih.
(7) Znakom ni dovoljeno dodajati vsebin, ki niso v skladu s tem pravilnikom.

O

(8) Zavarovana območja in naravne vrednote se označijo v slovenskem jeziku, dvojezično pa na narodnostno mešanih
območjih v skladu s predpisi. V druge tuje jezike se lahko prevedejo informacije in opozorila na znakih.
(9) Za virtualne označitve zavarovanih območij in naravnih vrednot s pomočjo računalniških aplikacij se uporabljajo
obvezni elementi in značilnosti v skladu s tem pravilnikom.
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4. člen
(1) Označevalni znaki so znaki, s katerimi se označujejo zavarovana območja in naravne vrednote njihovi deli oziroma
njihove meje.
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(2) Usmerjevalni znaki so znaki, s katerimi se obvešča o smeri gibanja k zavarovanem območju ali naravni vrednoti
oziroma določa smer gibanja v zavarovanem območju ali na naravni vrednoti.

(3) Informativni znaki so znaki, s katerimi se opozarja, pojasnjuje ali obvešča o pojavih, dejstvih oziroma omejitvah,
povezanih z zavarovanimi območji ali naravnimi vrednotami.

(4) Opozorilni znaki so znaki, s katerimi se opozarja na pravila ravnanja, prepovedi oziroma na dejstva ali okoliščine
v zvezi z zavarovanimi območji, njihovimi deli ali naravnimi vrednotami.
5. člen
(1) Znaki se morajo postaviti na način in na mestih, ki ne ogrožajo zavarovanega območja ali naravne vrednote.

(2) Na eni lokaciji se postavi le en znak (posamični, sestavljeni ali enotni), razen na pomembnejših informativnih točkah,
ki so kot take opredeljene v načrtih upravljanja.
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(3) Zavarovana območja, deli zavarovanih območij ali naravne vrednote se označijo z označevalnimi znaki na mejah
oziroma znotraj meja zavarovanih območij, zlasti ob javnih cestah (v nadaljnjem besedilu: cestah) in javnih poteh ter
na mestih, kjer je pričakovati vstop ljudi v zavarovano območje, ali ob naravni vrednoti.

(4) Usmerjevalni znaki se postavijo zlasti ob cestah, poteh, dostavnih poteh, kolovozih, parkiriščih, križiščih, sečiščih
poti ipd. ter na mestih, kjer je potrebno usmeriti ljudi na določeno pot ali k zavarovanem območju, delu zavarovanega
območja ali naravni vrednoti.
(5) Informativni znaki se postavijo zlasti na mestih, kjer so urejene vstopne točke (npr. parkirišča, pobiranje vstopnin)
za večje število ljudi, oziroma na mestih, kjer so izhodišča za obiskovanje (npr. razgledišča, začetek poti, počivališča).
Postavijo se znotraj zavarovanih območij, njihovih delov ali ob naravnih vrednotah.
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(6) Opozorilni znaki se postavijo na mestih, kjer je treba opozoriti na pravila ravnanja, prepovedi oziroma na dejstva ali
okoliščine, ki jih je potrebno upoštevati. Postavijo se na mejah ali znotraj zavarovanih območij, njihovih delov
ali ob naravnih vrednotah.
(7) Znaki iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena se postavijo v skladu z zakonom, ki ureja javne ceste,
in drugimi predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah, če se postavijo na mestih
za katere se uporabljajo navedeni predpisi.
(8) Na zavarovanih območjih in na naravnih vrednotah ni dovoljeno postavljati znakov za označitev zavarovanih območij
in naravnih vrednot, ki niso skladni s tem pravilnikom.
6. člen

(1) Znaki se postavijo na podlagi načrta postavitve znakov (v nadaljnjem besedilu: načrt), ki ga pripravi upravljavec
zavarovanega območja ali oseba iz drugega ali tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika.
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(2) Z načrtom se določi način (sistem) postavitve znakov, mesta postavitve znakov, vrste znakov na posameznih mestih
in razlogi postavitev znakov.
(3) Načrt ima naslednje obvezne sestavine:
- topografski načrt zavarovanega območja, njegovega dela ali naravne vrednote, kjer se nameravajo postaviti znaki;
- določitev načina (sistema) označevanja, ki mora biti enoten za celotno območje označevanja;
- določitev mest posameznih postavitev znakov;
- določitev posameznih vrst in vsebin znakov;
- določitev konkretnega položaja znakov za posamezna mesta.
(4) Pred postavitvijo znakov je treba z načrtom seznaniti ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave.
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7. člen
(1) Upravljavec zavarovanega območja zagotovi postavitev znakov v zavarovanem območju, njegovem delu ali naravni
vrednoti oziroma v zvezi z zavarovanim območjem, njegovimi deli ali naravnimi vrednotami.
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(2) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, zagotovi postavitev znakov na naravnih vrednotah državnega pomena
in v zavarovanih območjih oziroma v zvezi z njimi, ki jih je ustanovila država in nimajo svojega upravljavca ter predlaga
lokalnim skupnostim način označitve naravnih vrednot lokalnega pomena na njihovih območjih.
(3) Lokalna skupnost zagotovi postavitev znakov na naravnih vrednotah lokalnega pomena na svojem območju
in v zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila in nimajo svojega upravljavca.

(4) Osebe iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena morajo znake vzdrževati in skrbeti zanje kot dober gospodar
ter jih po potrebi tudi zamenjati.
8. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave.
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PREHODNA DOLOČBA
Obstoječi znaki se nadomestijo z znaki, ki so skladni s tem pravilnikom, ko dotrajajo.

PRILOGA 1 IN PRILOGA 2

Priloga 1 - Obvezni elementi in značilnosti znakov ter obvezni načini njihove uporabe pri vrstah znakov
Priloga 2 - Usmeritve za oblikovanje, izvedbo in postavitev znakov

SN

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 117/02) vsebuje naslednjo prehodno
in končno določbo:
»9. člen
(1) Znake za označevanje zavarovanih območij, njihovih delov ali naravnih vrednot je treba uskladiti z določbami tega
pravilnika najkasneje v desetih letih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se morajo znaki, ki jih je treba zamenjati, izdelati in postaviti skladno
z določbami tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS,
št. 53/05) vsebuje naslednjo končno določbo:
»2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
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PRILOGA 1

OBVEZNI ELEMENTI IN ZNAČILNOSTI ZNAKOV TER OBVEZNI NAČINI
NJIHOVE UPORABE PRI VRSTAH ZNAKOV
VSEBINA PRILOGE:
I. Elementi in značilnosti znakov
II. Vrste in sestavljivost znakov
III. Način uporabe elementov in značilnosti na vrstah znakov
IV. Nameščanje in postavitev znakov
V. Način vključevanja drugih informacij in označitev v znake
VI. Znaki na morju

2. BARVA:
Dve osnovni barvni shemi:
- TEMNO ZELENA, pantone 3292, C100 M40 Y60 K10
PASTELNO RUMENA C0 M0 Y23 K0
ali
- TEMNO RJAVA, pantone , 476 C C48 M66 Y75 K55
SVETLO RJAVA, C0 M0 Y7 K10

EK

Kombinira se lahko samo barve znotraj ene barvne sheme (Slika I/2).
Barve so lahko v različnih intenzitetah (Slika I/2a).
SLIKA I/2

I. ELEMENTI IN ZNAČILNOSTI ZNAKOV
1. OBLIKA* IN VELIKOST MODULOV
* razmerje med širino (a) in dolžino (b)
SLIKA I/1
modul 1
7,8:1

modul 4
0,63:1

UT

modul 1a
5,5:1

SLIKA I/2a

modul 2
1,75:1

modul 3
1,28:1

3. PISAVA (TIP, VELIKOST, OBLIKA IN BARVA ČRK):
Tip pisave na znakih je Humanist 777 Black ali Roman* (Slika I/3) ali drug tip pisave**, v velikih
ali malih tiskanih črkah, ki se lahko z namenom večje preglednosti in strukturiranosti besedila
uporabijo v bold ali italic različici in v različnih velikostih črk.
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modul 5
1:1

M 6,3

M9

M 10

M 12,5

modul 1

M 35

M 50

M 70

35 x 6,3

50 x 9

70 x 12,5

modul 1a

70 x 9

modul 2

35 x 20

50 x 29

70 x 40

modul 3

35 x 27

50 x 39

70 x 54,5

modul 4
modul 5

Barve pisave so črna, bela, siva, svetlo ali temno zelena, svetlo ali temno rjava, pastelno
rumeno-zelena. Uporabljajo se lahko kot svetla pisava na temnem ozadju ali obratno.
Opombe:
* tip pisave Humanist 777 Black ali Roman obvezno na označevalnih in usmerjevalnih znakih
(Glej III/1)
** drug tip pisave na informativnih znakih, poljubno (Glej III/2)
SLIKA I/3
Humanist 777 BT
Black

O B MO Č JA

70 x 110

6,3 x 6,3

9x9

10 x 10

12,5 x 12,5

I ME
ZAVA ROVA NEG A

Humanist 777 BT
Roman

REPUBLIKA SLO VENIJ A

Opomba: Zapisane enote v tabelah celotnega dokumenta so v centimetrih.

O

Uporabi se najmanjši modul, ki še omogoča pregledno in jasno sporočilo.
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IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA

4. SIMBOL PENTLJA
Simbol pentlja (logotip varstva narave) je pokončna (stoječa na eni zanki)
in vedno v svetlo zeleni barvi pantone 360, C60 M0 Y85 K0 (Slika I/4).

SLIKA I/4

PRILOGA 1

5. GRAFIČNI PRIKAZI, SLIKE, SKICE

2. SESTAVLJENI ZNAKI

Grafični prikazi, slike, skice so v poljubnih barvah in pisavah.

Sestavljeni znaki so sestavljeni iz več:
- posamičnih znakov (v modulih iz prve točke tega sklopa) ali
- posamičnih in enotnih znakov (iz tretje točke tega sklopa).

6. PIKTOGRAMI*
*so način prikaza informativnih, opozorilnih, označevalnih (za mirna območja), usmerjevalnih
znakov;

Med znaki je vmesni prostor v širini 1- 2 cm.

Tipske piktogramske slike so prikazane v Prilogi 2, za nove vsebine se izdelajo nove, ob
upoštevanju oblikovnih značilnosti tipskih.

7. ROB ZNAKOV

Sestavljeni znaki se sestavijo od zgoraj navzdol po naslednjem vrstnem redu: označevalni
znak, informativni znak (z informativnimi piktogrami), usmerjevalni znak, opozorilni znak
(z opozorilnimi piktogrami).
Sestavljeni znaki so v primeru vpetih (ne pritrjenih) lahko med seboj ločeni z letvicami/okvirji
in ne izključno z med seboj ločenim prostorom.
SLIKA II/2

UT

Opomba:
** rdeča barva na opozorilnih piktogramih za prepoved (poševna črta) in na označevalnih
piktogramih (pas v zgornji tretjini) za mirna območja (Glej III/1d, III/4)

EK

Piktogrami so v barvah ene od barvnih shem iz točke 2., piktogramske slike (grafike) so v beli,
temno rjavi, temno zeleni barvi ali v svetlo rjavi in svetlo rumeni barvi (odvisno od izbrane
barvne sheme), razen v primeru predpisanega ali uveljavljenega barvnega logotipa ali QR
kode; lahko se uporabijo svetle piktogramske slike na temnem ozadju ali obratno; možnost
poudarka** v rdeči barvi C5 M87 Y86 K10;

Največja dovoljena širina sestavljenega znaka je 140 cm (širina dveh modulov, M 70).
Dopustno odstopanje nad 140 cm je širina vmesnih prostorov med moduli.

Rob znakov je:
- zaobljen (r = 10 mm), kadar je pritrjen na okvir,
- štirioglat, kadar je vpet v okvir (Slika I/7).
SLIKA I/7

3. ENOTNI ZNAKI
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8. OBROBA

Enotni znaki so navidezno sestavljeni iz posamičnih znakov (modulov) iz prve točke tega
sklopa, katerih dopustno odstopanje velikosti je do 3 %, v + ali -. Med navideznimi posamičnimi
znaki (moduli) je s svetlejšo barvno intenziteto nakazan vmesni prostor v širini 1- 2 cm (Slika
II/2).

Obroba je zaobljena črta, r = 10 mm, 2 – 4 cm od roba, ki je lahko bela, svetlo ali temno zelena,
pastelno rumeno-zelena, svetlo ali temno rjava (odvisno od barvne sheme) (Slika I/8).

Največja dovoljena širina enotnega znaka je 140 cm (širina dveh navideznih modulov M 70).
Dopustno odstopanje nad 140 cm je širina vmesnih prostorov med navideznimi moduli.

SLIKA I/8

Enotni znaki se navidezno sestavijo od zgoraj navzdol po naslednjem vrstnem redu:
označevalni znak, informativni znak (z informativnimi piktogrami), usmerjevalni znak,
opozorilni znak (z opozorilnimi piktogrami).
SLIKA II/3

II. SESTAVLJIVOST ZNAKOV

O

Znaki so lahko posamični, sestavljeni ali enotni.

SLIKA II/1

1. POSAMIČNI ZNAKI

Posamični znaki so vsebinsko enoznačni (Slika II/1).
So v modulih, določenih v prvi točki I. sklopa.
Dopustno odstopanje velikosti je do 3 %, v + ali - .
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PRILOGA 1

III. NAČIN UPORABE ELEMENTOV IN ZNAČILNOSTI NA VRSTAH ZNAKOV

b) Označitev ožjega zavarovanega območja znotraj širšega zavarovanega območja

1. OZNAČEVALNI ZNAKI
a) Označitev zavarovanega območja:
širšega zavarovanega območja (narodni park, regijski park, krajinski park) ali ožjega
zavarovanega območja (naravni spomenik, naravni rezervat, strogi naravni rezervat)

str.: 16–19

SLIKA III/1a
USTANOVITELJ*

str.: 20–21

SLIKA III/1b

USTANOVITELJ/USTANOVITELJI*

USTANOVITELJ/USTANOVITELJI*

IME OŽJEGA

USTANOVITELJ/USTANOVITELJI*

IME OŽJEGA

ZAVAROVANEGA OBMOČJA

ZAVAROVANEGA OBMOČJA

Logotip ali ime
zavarovanega
območja

Logotip ali ime
zavarovanega
območja

informativni znak

informativni znak

opozorilni znak

opozorilni znak

IME OŽJEGA

ZAVAROVANEGA OBMOČJA

USTANOVITELJ/USTANOVITELJI*

IME OŽJEGA
ZAVAROVANEGA
OBMOČJA

Logotip ali ime
zavarovanega
območja

Logotip ali ime
zavarovanega
območja

informativni znak

informativni znak

OBM OČJA

Logotip
zavarovanega
območja

SN

Logotip
zavarovanega
območja

USTANOVITELJ*

USTANOVITELJ*

IM E Š IR Š E GA

IME Š IR ŠE G A

ZAVAROVANEGA OBMOČJA

ZAVAROVANEGA OBMOČJA

Logotip
zavarovanega
območja

Logotip
zavarovanega
območja

USTANOVITELJ/USTANOVITELJI*

USTANOVITELJ/USTANOVITELJI*

IME OŽJEGA

IME OŽJEGA

ZAVAROVANEGA OBMOČJA

ZAVAROVANEGA OBMOČJA

O

Logotip
ožjega zavarovanega
območja

informativni znak

opozorilni znak

* Republika Slovenija, občina/e

USTANOVITELJ/USTANOVITELJI*

IME OŽJEGA

ZAVAROVANEGA OBMOČJA

informativni znak

opozorilni znak

USTANOVITELJ/USTANOVITELJI*

IME
OŽJEGA

c) Označitev naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela zavarovanega območja
znotraj zavarovanega območja
geografskega območja, ekološko pomembnega območja, poti, objekta, lahko tudi kot
predstavitev projekta…
- Oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50, M70 (samo kadar ime zahteva 		
dve vrstici) ali modul 1a v velikosti M 70.
- Barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 %-tni intenziteti.
- Pisava: Humanist 777 Black, velike tiskane črke v enaki velikosti.
- Vsebine in razporeditev vsebin: simbol pentlja, ime širšega zavarovanega območja, logotip
širšega zavarovanega območja;
- Sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.
Opozorilo: Ime naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela zavarovanega
območja znotraj zavarovanega območja je na informacijskem znaku!
str.: 22–23

ZAVAROVANEGA OBMOČJA

informativni znak

SLIKA III/1c
IME ŠIRŠEGA ZAV. OBMOČJA

Ime naravne vrednote
ang prevod

opozorilni znak

opozorilni znak

* Republika Slovenija, občina/e

IME ŠIRŠEGA ZAVAROVANEGA

OBMOČJA
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Oblika in velikost modula: modul 2 v velikostih M 50, M 70.
Barva: ena od barvnih shem, poljubno.
Pisava: Humanist 777 Black in Roman; največjo velikost črk ima geografski del imena.
Vsebine in razporeditev vsebin: ime ustanovitelja, simbol pentlja, ime ožjega zavarovanega
območja, ime ali logotip širšega zavarovanega območja.
- Sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

USTANOVITELJ 1*
USTANOVITELJ 2*

IME ŠIRŠEGA ZAVAROVANEGA

opozorilni znak

-

UT

- Oblika in velikost modula: modul 2 (za ožja zavarovana območja) in modul 3 (za širša 		
zavarovana območja) v velikostih M 50, M 70.
- Barva: ena od barvnih shem, poljubno.
- Pisava: Humanist 777 Black in Roman; največjo velikost črk ima geografski del imena.
- Obroba (samo za širša zavarovana območja): zaobljena črta , r = 10 mm, 2 – 4 cm od roba,
ki je lahko bela, svetlo ali temno zelena, pastelno rumeno-zelena, svetlo ali temno rjava; 		
(odvisno od barvne sheme).
- Vsebine in razporeditev vsebin: ustanovitelj zavarovanega območja*, simbol pentlja, ime 		
zavarovanega območja, logotip zavarovanega območja (v kolikor obstaja).
- Sestavljivost: za širša zavarovana območja posamični znak, za ožja zavarovana območja, 		
vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

informativni znak

EK

Vrste znakov:
- OZNAČEVALNI ZNAKI (s katerimi se označujejo zavarovana območja, njihovi deli oziroma njihove meje ter posamezne naravne vrednote),
- INFORMATIVNI ZNAKI (s katerimi se opozarja, pojasnjuje ali obvešča o pojavih, dejstvih oziroma omejitvah, povezanih z zavarovanimi območji ali naravnimi vrednotami),
- USMERJEVALNI ZNAKI (s katerimi se obvešča o smeri gibanja k zavarovanem območju ali naravni vrednoti oziroma določa smer gibanja v zavarovanem območju ali na naravni vrednoti),
- OPOZORILNI ZNAKI (s katerimi se opozarja na pravila ravnanja, prepovedi oziroma na dejstva ali okoliščine v zvezi z zavarovanimi območji, njihovimi deli ali naravnimi vrednotami);

opozorilni znak

informativni znak

Logotip
zavarovanega
območja

IME ŠIRŠEGA ZAV. OBMOČJA

Ime območja Natura 2000
ang prevod

informativni znak

Logotip
zavarovanega
območja

IME ŠIRŠEGA ZAVAROVALNEGA
OBMOČJA

Ime območja Natura 2000
ang prevod

informativni znak

Logotip
zavarovanega
območja

IME ŠIRŠEGA ZAVAROVALNEGA
OBMOČJA

Ime naravne vrednote
ang prevod

informativni znak

Logotip
zavarovanega
območja

PRILOGA 1

č) Označitev naravne vrednote in območja Natura 2000 zunaj zavarovanega območja

SLIKA III/2

-

Oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50, modul 1a v velikosti M 70.
Barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 %-tni intenziteti.
Pisava: Humanist 777 Black, velike tiskane črke v enaki velikosti.
Vsebine in razporeditev vsebin:
za naravno vrednoto: simbol pentlja, naravna vrednota,
za območje Natura 2000: simbol pentlja, območje Natura 2000, EU znak za območja
Natura 2000.
- Sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnimi znakom.

Naslov
ang prevod

Naslov
ang prevod

opozorilni znak

EK
opozorilni znak

SLIKA III/1č

opozorilni znak

NARAVNA VREDNOTA

Ime naravne vrednote
ang prevod

informativni znak

informativni znak

d) Označitev mirnega območja

OBMOČJE NATURA 2000

Ime območja Natura 2000
ang prevod

OBMOČJE NATURA 2000

3. USMERJEVALNI ZNAKI

Ime območja Natura 2000
ang prevod

informativni znak

informativni znak

- Oblika in velikost modula: modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, M 12,5
ali 2-kratnik vseh M.
- Označevalni piktogram za mirno območje: v barvi ene od barvnih shem,
poljubno; v zgornji petini vedno pas rdeče barve C 5 M 87 Y 86 K 10
z belim napisom mirno območje (lahko tudi v angleškem prevodu:
Quiet Zone) v pisavi Humanist 777 Black, z velikimi tiskanimi črkami;
piktogramska slika: shema obraza in roke ter napis PSSST v beli, temno
rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme).
- Sestavljivost: v kombinaciji s piktogramom za zavarovano območje (ki
je nad piktogramom za mirno območje)* in (enim ali več) opozorilnim ali
informativnim piktogramom (ki je pod piktogramom za mirno območje).

SLIKA III/1d
Logotip
ali ime
zavarovanega
območja ali naravne
vrednote

MIRNO OBMOČJE
QUIET ZONE

str.: 32–33

SLIKA III/3

POIMENOVANJE

Pojasnjevalna informacija

PSSST

Dodatni opozorilni
ali informativni
piktogram

SN

Opomba:
* zunaj zavarovanega območja samo piktogram za mirno območje, pod
njim pa opozorilni ali informativni piktogram (lahko QR koda) ;
str.: 26–27

2. INFORMATIVNI ZNAKI

- Oblika in velikost modula: modul 2, modul 3, modul 4 v velikostih M 35, M 50, M 70
in modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, M 12,5
- Barva: ena od barvnih shem, poljubno; slike, skice, grafi v poljubnih barvah;
- Pisava: poljubni tipi pisav, poudarki in velikost črk
- Vsebine: samo bistvene informacije, podrobnosti (opisi, natančni zemljevidi…) pod QR kodo;
za informacije o mednarodnih statusih, izvedenih projektih, finančnih virih ipd. se navede 		
naziv ali uporabi logotip; za informacijo o avtorstvu besedil in fotografij se navede 		
izjemoma (ko gre za arhivske fotografije…)
- Informativni piktogram: ena od barvnih shem, poljubno, vendar v manjši intenziteti 		
(poudarjenosti) glede na barve opozorilnih piktogramov na opozorilnem znaku; priporočene
tipske piktogramske slike (Slika III/2) v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od
izbrane barvne sheme), razen v primeru predpisanega ali uveljavljenega barvnega logotipa
(npr. simbol pentlja v svetlo zeleni barvi, logotipi zavarovanih območij, QR koda, ipd.).
- Sestavljivost: vedno v kombinaciji z označevalnim znakom.

O

- Oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50, M 70 in modul 5 v velikostih
M 6,3, M 9, M 10, M 12,5
- Barva: ena od barvnih shem, poljubno.
- Pisava: Humanist 777 Black, velike tiskane črke in Humanist 777 Roman, male ali velike 		
tiskane črke za pojasnjevalne informacije.
- Informativni piktogram: ena od barvnih shem, priporočena tipska piktogramska slika – 		
puščica (Slika III/3), v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne 		
sheme).
- Vsebine in razporeditev vsebin: smerni piktogram – puščica, samostojen ali v kombinaciji
s poimenovanjem ciljnega območja.
- Sestavljivost: posamični znak ali v kombinaciji z označevalnim ali informativnim znakom.

UT

NARAVNA VREDNOTA

ang prevod

označevalni znak

opozorilni znak

str.: 24–25

enotni znak
označevalni znak

označevalni znak

označevalni znak

Opozorilo: Ime naravne vrednote in območja Natura 2000 je na informativnem znaku!

Ime naravne vrednote

Sestavljeni znak:
posamični + enotni znak

sestavljeni znak

DALJŠE
POIMENOVANJE

POIMENOVANJE
DALJŠE
POIMENOVANJE

4. OPOZORILNI ZNAKI

- Oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50 in M 70 in modul 5 v velikostih
M 6,3, M 9, M 10, 2-kratnik M 10*, M 12,5;
- Barva: ena od barvnih shem, poljubno.
- Opozorilni piktogram: ena od barvnih shem, poljubno, vendar v večji intenziteti 			
(poudarjenosti) glede na barve informativnih piktogramov; priporočene piktogramske slike
za varstvene režime in varstvene usmeritve (Slika III/4) tipske, v beli, temno rjavi ali temno 		
zeleni barvi, poševna črta (za prepovedana ravnanja) je lahko rdeče barve
C 5 M 87 Y 86 K 10.
- Sestavljivost: v kombinaciji z označevalnim znakom, označevalnim ali informativnim 		
piktogramom, ali v kombinaciji z označevalnim in informativnim znakom, tako da so
opozorilni piktogrami spodaj (kot posamični, enotni ali sestavljeni znaki).
Opozorilo: Med opozorilne piktograme se ne umešča informativnih piktogramov
(npr.: sofinancerjev, mednarodnih statusov, klicnih številk, priporočena oprema, QR koda;
ti sodijo v informativni znak).
str.: 34–35
SLIKA III/4

str.: 28–31
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PRILOGA 1

IV. NAMEŠČANJE, PRITRJEVANJE IN POSTAVLJANJE ZNAKOV

2. POSTAVLJANJE ZNAKOV

1. NAMEŠČANJE IN PRITRJEVANJE ZNAKOV

Na eni lokaciji se postavi le en znak (posamični, sestavljeni ali enotni), razen na pomembnejših
info točkah, ki so kot take opredeljene v načrtih upravljanja.

Znake se namesti na nosilne stebriče, ki so iz lesa (katerekoli vrste). Les je ustrezno zaščiten
(impregniran), vendar ne barvan.

in se jih nanje pritrdi:
- neposredno, ali
- z okvirjem, debeline do 5 cm, v katerega se jih predhodno vpne*.

Izjemoma se na lokaciji, kjer nosilnih stebričev ni mogoče postaviti, znake namesti na škarpo,
zid, skalo ipd. Na drevesa se znakov ne namešča, razen izjemoma, v primerih, ko je to edina
možnost, pri čemer se pritrditev izvede tako, da se drevo ne poškoduje.

EK

Znake se na nosilne stebriče namesti:
- v navpični, ali
- položni legi (v nadaljevanju: nagnjeni znaki)

Znake, ki so namenjeni samo označitvi zavarovanih območij, se samostojno postavlja samo
na mejah širših zavarovanih območij.

* Opozorilo: Pri vpetju znakov se oblika in velikost modulov vidnega dela znakov ohranjata,
kot je določeno v 1. točki I. sklopa tega pravilnika; za nevidni del znaka, to je za širino robu, ki
je potreben za vpetje, se moduli znakov povečajo (kar se predvidi ob pripravi načrta označitve).

Pri lokaciji postavitve nagnjenega znaka se upošteva vpadni kot sončnih žarkov, ki naj bo čim
manjši (zaradi bledenja materialov).
Primeri možnih namestitev, pritrditev in postavitev:
str.: 39-44

SLIKA IV/2b-c

M 35

Nosilni stebriči – značilnosti in način pritrditve znakov na nosilne stebriče:
(a) Znaki M 35, M 50 in M 70 (posamični, enotni ali sestavljeni):

UT

NOSILNI STEBRIČI:
• oblika: štirioglati ali okrogli;
• vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 – 2 cm (zagotovljeno mora biti 		
odtekanje vode);
• debelina (premer ali stranica): 9 cm;
• višina: 160 – 200 cm;

M 35

SLIKA IV/2a

PRITRDITEV:
• na en stebrič se pritrdi le znake M 35 (Slika IV/2b in c) in sicer sredinsko, vedno pa na dva
ali več stebričev znake M 50, M 70 (Slika IV/2 č-j);
• znake se pritrdi 3 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal;
(b) Znaki - piktogrami M 6,3, M 9, M 10 in M 12,5 (posamični):

100 cm

SLIKA IV/2č-j

120 cm

SESTAVLJENI ZNAK
M 50

M 70

150 cm

SESTAVLJENI ZNAK
M 70

M 50

SN

NOSILNI STEBRIČI:
• oblika: štirioglati ali okrogli;
• vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 – 2 cm (zagotovljeno mora biti 		
odtekanje vode);
• debelina (premer ali stranica): sorazmerna z velikostjo znakov, do 25 cm;
• višina: 100 – 200 cm;
PRITRDITEV:
• znake se pritrdi zaporedno v navpični liniji na enostojni nosilni stebrič (Slika IV/2a)
• znake se pritrdi 5 – 30 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal.
(c) Nagnjeni znaki M 35, M 50, M 70 (posamični):
NOSILNI STEBRIČI:
• oblika: štirioglati ali okrogli;
• debelina (premer ali stranica): 9 – 20 cm;
• višina: 70 – 90 cm;

180 cm

200 cm

Sestavljeni znak:
posamični + enotni znak
M 70

Sestavljeni znak:
posamični + enotni znak
M 70

200 cm

200 cm

ENOTNI ZNAK

Sestavljeni znak:
posamični + enotni znak
M 70

PRITRDITEV:
• znake se nagne za 30 stopinj od horizonta (lahko je naklon tudi za tretjino večji ali manjši);
• znake se pritrdi na enega ali dva nosilna stebriča (Slika IV/2k);

O

Opozorilo:
Kadar se znak pritrdi brez okvira, je rob znaka zaobljen.(Glej I/7)

Posamične znake, ki sestavljajo sestavljeni znak, se pritrdi v medsebojnem razmaku 1 – 2 cm,
tako da so znaki zgoraj v enaki višini. (Glej II/1)
Skupna širina sestavljenih znakov in enotnega znaka ne sme presegati 140 cm (+ prostor za
medsebojni razmak med posamičnimi moduli oziroma navideznimi posamičnimi moduli).
(Glej II/2,3)
str.: 38
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str.: 49-67

200 cm

200 cm

PRILOGA 1

V. NAČIN VKLJUČEVANJA DRUGIH INFORMACIJ IN OZNAČITEV
V ZNAKE

VI. NAMEŠČANJE IN POSTAVLJANJE ZNAKOV NA MORJU

1. V znake se vključuje OZNAČITVE mednarodnega pomena območja, kadar taka obveznost
izhaja iz ratificiranega ali podpisanega mednarodnega dogovora, kot v primeru UNESCO
– MAB območje in Geopark, na način, da se označevalni znak za mednarodno pomembno
območje (oblikovan na podlagi mednarodno dogovorjenih pravil) namesti pod posamični
označevalni znak širšega zavarovanega območja, vedno kot samostojni posamični znak.

Opozorilni znak na morju oziroma plavajoča boja se pritrdi na dno z vrvjo/verigo (na spodnjem
delu betonska utež ali sidrano v dno), ki je običajno 1/3 daljša od globine morja (upoštevaje
morski tok ipd.).

EK

Take označitve se izvede le na lokacijah, kjer se meja MAB območja ali Geoparka stika z mejo
širšega zavarovanega območja.

Zavarovano območje na morju* se označi z znaki na plavajočih bojah. Plastična boja ovalne
oblike je premera cca. 1200 mm. Površina boje (celotne konstrukcije) je živo rumene barve, na
drogu je pritrjen dvostranski opozorilni znak (prav tako rumene barve), na katerem sta simbol
(pentlja) ter napis v črni barvi. Boja je na vrhu droga opremljena z rumeno utripajočo svetilko
za nočno opozarjanje (baterija za napajanje svetilke je vsebovana v samem svetilnem telesu).
Na drogu, ki nosi opozorilno tablo, je pritrjen tudi radarski odbojnik (Slika V/1).

str.: 45

Opomba: pri označitvi zavarovanega območja na morju se upošteva mednarodno določen
sistem pomorskih oznak

USTANOVITELJ

str.: 46

ŠIR ŠE
ZAVAROVANO OBMOČJE

SLIKA V/1

Logotip
zavarovanega
območja

MEDNARODNO POMEMBNO

Logotip
mednarodnega
območja

UT

OBMOČJE

2. V znake se lahko vključuje INFORMACIJE o:
- mednarodnem pomenu,
- mednarodnem ali drugem projektu (s pojasnitvijo učinka izvedenega projekta),
- tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih, ipd.
in sicer:

a.) na informativni znak, kot eno izmed informacij o zavarovanem območju ali naravni vrednoti
(kot del informativnega znaka),
b.) na samostojni posamični informativni znak (M2, M 5 - v primeru informativnega
piktograma), ki je tem informacijam v celoti namenjen ; v tem primeru se ta posamični znak
pri sestavljanju od zgoraj navzdol namesti tako, da sledi informativnemu znaku za zavarovana
območja ali naravne vrednote.
Priporočilo: vključevanje drugih vsebin se uskladi z upravljavcem zavarovanega območja
oziroma strokovno organizacijo za ohranjanje narave.
Logotip
zavarovanega
območja

Logotip
zavarovanega
območja

SN
IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA

Informativni znak

IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA

Informativni znak

TEMATSKA
POT

Tematska pot

Logotip tematske poti

Tematska pot

Logotip
tematske poti

3. V znake se vključuje USMERJEVALNE OZNAKE o
- tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih, ipd.

O

na samostojni posamični znak (M1, M5); v tem primeru se ta posamični znak namesti pod
usmerjevalne znake po tem pravilniku.
USMERITEV

TEMATSKA POT

TEMATSKA
POT

pojasnjevalna informacija

Logotip
tematske
poti

USMERITEV

TEMATSKA POT
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PRILOGA 2

USMERITVE ZA POSTAVITEV, OBLIKOVANJE IN IZVEDBO ZNAKOV

5. USMERITVE ZA VKLJUČEVANJE INFORMACIJ IN OZNAČITEV ZAVAROVANIH OBMOČIJ
IN NARAVNIH VREDNOT V DRUGE OZNAČITVE
- uporabijo se piktogrami - pentlja (zelena ali na zeleni podlagi) in piktogrami zavarovanih 		
območij;

1. USMERITVE ZA POSTAVITEV ZNAKOV

- pri postavitvi in umeščanju znakov v naravo se upošteva pravilo funkcionalnosti,
učinkovitosti in ekonomičnosti, pri čemer se uporabi najmanjši modul, ki ta pravila zadosti
(velikost znakov 140 cm naj bo bolj izjema kot pravilo)
- znake se postavlja tako, da ne zakrivajo želenih pogledov ter ne pomenijo vidnega 		
onesnaževanja ter razvrednotenja podobe naravnega okolja in krajine; zato se znake 		
postavlja prednostno ob že obstoječa ozadja (brežina, grmovje, zid, ograje, drevesa v sklopu
gozdnega ali skalnega robu,...), ne pa na odprtem prostoru, npr. sredi travnikov, jas, dolin ali
na izpostavljenih mestih kot so grebeni, vrhovi ali slemena;

- uporabi se besedna zveza »lokalna skupnost zavarovanega območja«, konkretno npr. 		
»občina narodnega parka«, pod znaki občin na mejah občin;

EK

- v naravo se, zaradi čim manjšega obremenjevanja narave, postavlja čim manj znakov, in 		
sicer le, kadar so ti nujni zaradi označitve, informiranja o naravovarstvenem pomenu območij,
usmerjanja in zagotavljanja želenega obnašanja obiskovalcev; sicer je treba upoštevati nove
elektronske možnosti dostopov do informacij z uporabo pametnih telefonov (QR koda);

6. PIKTOGRAMSKE SLIKE
1. Informativni piktogrami

str.: 30

SLIKA III/2

Avtobus

Avtovlak

Vlak

Trgovina

Gostinski obrat

Primerno
za fotografiranje

Muzej

Plezanje

Možnost zdrsa

Daljnogled

WI-FI

Planinska pot

Primeren
prostor za kurjenje

Prostor za
taborjenje

Kolesarska pot

Primereno za
jadralno padalstvo

- znake se oblikuje, tako da je dosežena prepoznavnost označevanja posameznega območja,
kar pomeni, da se na celotnem zavarovanem območju ali naravni vrednoti uporabi enak način
oblikovanja (v eni barvni shemi in enotnem načinu oblikovanja);

Primernoza letenje
z zmajem

Izletniška pot

Planinska pot

Primerno
za turno smuko

Primerno
za ježo s konji

Razgledna točka

Primerno
za ribolov

Pitna voda

- enotne znake se oblikuje tako, da navidezno delujejo čim bolj podobno sestavljenim znakom;
pri enotnih znakih, ki so sestavljeni iz dveh M 70 (v skupni širini 140 cm), se po možnosti 		
namesti tri nosilne stebriče (tako kot je to pri sestavljenih znakih), ne glede na to, da se znak
pritrdi le na zunanja dva;

Primerno
za opazovanje

Pozor, kače

Možnost
opazovanja

Pozor, ptice

Parkirišče

Informacije

Dostop za
invalide

Varstvo narave

Varstvo kulturne
dediščine

- posamične ali sestavljene znake se postavlja prednostno pred enotnimi znaki.

UT

2. USMERITVE ZA OBLIKOVANJE ZNAKOV

- znake se oblikuje tako, da se dosega želeno sporočilnost (razumljivost, urejenost in 		
preglednost vsebine); količina vsebine in velikost črk morata biti tolikšna, da je omogočeno
hitro in lahko dojemanje sporočila (za več kot to, se uporabi QR kodo);

- znake se oblikuje, tako da se dosega likovno, barvno, tipografsko in strukturno skladnosti 		
znakov, pri tem upošteva pravila in dobre prakse ustrezne stroke (zlasti oblikovalske in 		
grafične);

- pri uporabi različnih barvnih elementov na znaku se upošteva barvno skladnost in zmernost,
ki naj sicer omogoči poudarke, vendar pa ne odvrača pozornosti od vsebine znaka;

SN

- besedilo na znaku se razdeli v smiselno urejene sklope, ki je ustrezno hierarhično členjeno,
pomembnejše besedne zveze se napiše v krepki pisavi; slikovni del znaka dopolnjuje in 		
nadgrajuje besedilo in predstavlja podobe, ki se jih z mesta postavitve znaka ne vidi, oziroma
jih težko opaziti ali prepoznati; izbere se slikovni material primerne velikosti, v ustreznem 		
razmerju do besedilnega dela; geografski prikazi lokacij so praviloma shematski (ne kopije
zemljevidov).
3. USMERITVE ZA TEHNIČNO IZVEDBO ZNAKOV

- pri izbiri materialov se upošteva pravilo ekonomičnosti z vidika uporabe trajnih ter cenovno
sprejemljivih in dostopnih materialov;
- izbere se material, ki je čim bolj odporen na vremenske vplive (dež, zmrzal, vročina, vlaga, 		
UV sevanje sončnih žarkov), naravne mehanske poškodbe (poplave, plazovi v gorah,...) ter na
fizične poškodbe (material mora biti pralen, težko gorljiv ter abrazijsko odporen).

Možnost
opazovanja

KLIC V SILI
EMERGENCY CALL

Klic v sili

Stranišče

Logotip
tematske
poti

QR koda

Tematske poti

Stranišče za
invalide

Logotip
ali ime
zavarovanega
območja

Ime zavarovanega
območja

2. Opozorilni piktogrami

str.: 36

SLIKA III/4

Prepovedano
za pse

Prepovedano
taborjenje

Prepovedano
prenočevanje

Prepovedano
kampiranje

Prepovedano
prenočevanje
(spalna vreča)

Prepovedano za
motorna kolesa

Prepovedano
za kolesa

Prepovedano
kurjenje ognja

Prepovedano
prižiganje ognja

Prepovedano
trganje cvetlic

Prepovedano
letenje z zmajem

Prepovedano za
jadralna padala

Prepoved
nabiranja kamnin

Prepovedano
pitje vode - voda
ni pitna

Prepovedano
odmetavanje
smeti

Prepovedano
pranje avtomobilov

Prepovedana hoja
izven poti

Prepovedana
smuka

Prepovedana ježa

Prepovedan prehod
za pohodnike

Prepovedano
nabiranje
(dotikanje) žab

Prepovedano
nabiranje
(dotikanje) polžev

Prepovedano
nabiranje
(dotikanje) žuželk

Prepovedano
nabiranje
(dotikanje) gob

Prepovedano
povzročanje hrupa

Prepovedan ribolov

Prepovedano
nabiranje fosilov

Prepoved plavanja

Prepoved
potapljanja

Prepovedan
podvodni ribolov

Prepovedano za
motorne čolne

Prepovedano za
motorne ladje

Prepovedano
nabiranje (dotikanje)
jamskih živali

Prepovedano
nabiranje (dotikanje)
morskih organizmov

Prepovedano
trnkanje

Prepovedano
lovljenje rib
z mrežo

O

4. USMERITVE ZA VKLJUČEVANJE DRUGIH INFORMACIJ IN OZNAČITEV V ZNAKE
- upošteva se barvna skladnost,

- mednarodne ali druge projekte se predstavlja na način predstavitve zavarovanega območja
ali naravne vrednote, ali učinka izvedenega projekta, medtem ko se opise poteka projekta ali
informacije, ki nimajo dolgoročnega pomena, poda po QR kodo;

PSSST

Prepovedano
sidranje

Hoja po označenih
poteh

14

Prepovedano
za motorne sani

Pse na vrvico

Prepovedano
plezanje

Ne moti
gorskih živali

Prepovedano
lomljenje kapnikov

Ne moti
gozdnih živali

Prepovedano
za motorna vozila

Ne moti ptic

Prepoved
vožnje izven
označenih poti

Prepovedano
letenje z dronom

Prepovedano
kopanje psov

Tišina

OOS
SNN
UUTT
EEKK
NAČIN UPORABE ELEMENTOV IN ZNAČILNOSTI
NA VRSTAH ZNAKOV
III

str.:
10–11
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OZNAČEVALNI ZNAK

III/1a
str.:
10

a.) Označitev širšega zavarovanega območja

Barva: ena od barvnih shem, poljubno.

ustanovitelj

velikost pisave

50 x 39 cm

50 pt

velikost pisave

50 tracking/razpiranje
M 70

70 x 54,5 cm

70 pt

50 tracking/razpiranje

100 pt
160 pt (geografski del imena)
100 tracking/razpiranje

140
220 (geografski del imena)
100 tracking/razpiranje

UT

Sestavljivost: posamični znak.

ime zavarovalnega območja

EK

M 50

modul 3
za širša zavarovana območja

REPUBLIKA SLOVENIJA

USTANOVITELJ
ZAVAROVANEGA OBMOČJA

Republika Slovenija ali občina/-e ali vse

Humanist 777 Std Roman
SIMBOL PENTLJA

C60 M0 Y85 K0
PAN 360

SN

TRIGLAVSKI

IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Humanist 777 Std Black

največjo velikost črk ima geografski del imena

NA R OD N I PAR K

LOGOTIP ZAVAROVANEGA
OBMOČJA

(v kolikor obstaja)

O

Mrežna postavitev je okvirna.
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OBROBA
(samo za širša zavarovana območja)

r= 10 mm, 2 – 4 cm od roba
sredinska poravnava

OZNAČEVALNI ZNAK

III/1a

str.:
10

Različna razporeditev zaradi geografskega imena:

REPUBLIKA SLOVENIJA

KRA J INSKI PARK

Dopustne prilagoditev v primeru večjega obsega teksta:

OBČINA PIRAN
REPUBLIKA SLOVENIJA

KR A J IN S KI PA RK

S EČOV E L J S K E
S O L INE

UT

G ORIČKO

EK

a.) Označitev širšega zavarovanega območja

SN

OBČINA CERKNICA

NOTRANJSKI

TR IG L AV S KI
N AROD NI PARK

O

REG IJ SKI PARK

REPUBLIKA SLOVENIJA

17

OZNAČEVALNI ZNAK

III/1a
str.:
10

a) Označitev ožjega zavarovanega območja izven širših zavarovanih območji

Barva: ena od barvnih shem, poljubno.

ustanovitelj

velikost pisave

velikost pisave

50 x 29 cm

40 pt

130 pt
60 pt naravni spomenik

50 tracking/razpiranje
M 70

70 x 40 cm

55 pt
50 tracking/razpiranje

Sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

OBČINA IDRIJA

ime zavarovalnega območja

EK

M 50

modul 2
za ožja zavarovana
območja

50 tracking/razpiranje

180 pt
80 pt naravni spomenik
50 tracking/razpiranje

USTANOVITELJ ZAVAROVANEGA OBMOČJA

UT

Republika Slovenija ali občina/-e ali vse

Humanist 777 Std Roman
SIMBOL PENTLJA

C60 M0 Y85 K0
PAN 360

DIVJE JEZERO
NARAVNI SPOMENIK

največjo velikost črk ima geografski del imena

SN

Mrežna postavitev je okvirna.

IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Humanist 777 Std Black

sredinska poravnava

OBČINA IDRIJA

O

DIVJE JEZERO

18

NARAVNI SPOMENIK
Logotip
ožjega zavarovanega
območja

LOGOTIP OŽJEGA
ZAVAROVANEGA
OBMOČJA

(v kolikor obstaja)

OZNAČEVALNI ZNAK

III/1a

str.:
10

a) Označitev ožjega zavarovanega območja izven širših zavarovanih območji

OBČINA TRŽIČ

NARAVNI SPOMENIK

DIVJE JEZERO

EK

DOVŽANOVA
SOTESKA

OBČINA IDRIJA

NARAVNI SPOMENIK

informativni znak

UT

informativni znak

opozorilni znak

opozorilni znak

OBČINA IDRIJA

DOVŽANOVA
SOTESKA

DIVJE JEZERO

O

SN

OBČINA TRŽIČ

NARAVNI SPOMENIK

NARAVNI SPOMENIK
Logotip
ožjega zavarovanega
območja

informativni znak

informativni znak

opozorilni znak

opozorilni znak
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OZNAČEVALNI ZNAK

III/1b
str.:
10

b) Označitev zavarovanega območja znotraj širšega zavarovanega območja

Barva: ena od barvnih shem, poljubno.
modul 2

M 50

M 70

velikost pisave

ustanovitelj

50 x 29 cm

70 x 40 cm

40 pt
50 tracking/razpiranje
55 pt
50 tracking/razpiranje

velikost pisave

ime zavarovalnega območja

130 pt
60 pt naravni spomenik
50 tracking/razpiranje

180 pt
80 pt naravni spomenik
50 tracking/razpiranje

UT

Sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

EK

(Ožje zavarovano območje znotraj širšega zavarovanega območja)

REPUBLIKA SLOVENIJA

USTANOVITELJ ZAVAROVANEGA OBMOČJA

Republika Slovenija ali občina/-e ali vse

Humanist 777 Std Roman
SIMBOL PENTLJA

MOČILNIK

SN

NARAVNI SPOMENIK

C60 M0 Y85 K0
PAN 360

IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Humanist 777 Std Black

največjo velikost črk ima geografski del imena

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Mrežna postavitev je okvirna.

O

sredinska poravnava

20

IME ALI LOGOTIP ŠIRŠEGA
ZAVAROVANEGA OBMOČJA

(v kolikor obstaja)

OZNAČEVALNI ZNAK

III/1b
str.:
10

b) Označitev zavarovanega območja znotraj širšega zavarovanega območja

		

(Ožje zavarovano območje znotraj širšega zavarovanega območja)

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIKA SLOVENIJA

SLAP PERIČNIK

MOČILNIK

informativni znak

UT

informativni znak

NARAVNI SPOMENIK

EK

NARAVNI SPOMENIK

opozorilni znak

opozorilni znak

REPUBLIKA SLOVENIJA

O

SN

SLAP
PERIČNIK
NARAVNI SPOMENIK

REPUBLIKA SLOVENIJA

MOČILNIK
NARAVNI SPOMENIK

informativni znak

informativni znak

opozorilni znak

opozorilni znak
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OZNAČEVALNI ZNAK

III/1c
str.:
10

c) Označitev naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela v zavarovanem območju

modul 1
M 35

EK

Barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 %-tni intenziteti.
modul 1a

velikost pisave
40 pt (48 pt)

35 x 6,3 cm

50 tracking/razpiranje
levo naslonilo

M 50

60 pt (72 pt)

50 x 9 cm

50 tracking/razpiranje
levo naslonilo

70 x 12,5 cm

M 70

ime v dveh vrsticah

70 x 9 cm

ime v eni vrstici

80 pt (96 pt)

50 tracking/razpiranje
levo naslonilo

UT

Sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

modul 1 M 35 | M 50

NOTRANJSKI REGIJSKI PARK

KRAJINSKI PARK TIVOLI,
ROŽNIK IN ŠIŠENSKI HRIB

SN

modul 1a M 70

NOTRANJSKI REGIJSKI PARK

SIMBOL PENTLJA

C60 M0 Y85 K0
PAN 360

IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Humanist 777 Std Black

velike tiskane črke v enaki velikosti

O

modul 1 M 70

22

KRAJINSKI PARK
LJUBLJANSKO BARJE
Mrežna postavitev je okvirna.

LOGOTIP ŠIRŠEGA
ZAVAROVANEGA OBMOČJA

OZNAČEVALNI ZNAK

III/1c

c) Označitev naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela v zavarovanem območju

str.:
10

modul 1
TRIGLAVSKI NARODNI PARK

NOTRANJSKI REGIJSKI PARK

ang prevod

Ime območja Natura 2000

informativni znak

ang prevod

modul 1: ime v dveh vrsticah

KRAJINSKI PARK TIVOLI,
ROŽNIK IN ŠIŠENSKI HRIB

UT

KRAJINSKI PARK
SEČOVELJSKE SOLINE

Ime območja Natura 2000

informativni znak

EK

Ime naravne vrednote

informativni znak

Ime naravne vrednote

informativni znak

ang prevod

SN

ang prevod

modul 1a M 70

NOTRANJSKI REGIJSKI PARK

Ime naravne vrednote

informativni znak

Ime območja Natura 2000
ang prevod

informativni znak

O

ang prevod

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Ime naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela znotraj zavarovanega območja je na informativnem znaku!
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OZNAČEVALNI ZNAK

č) Označitev naravne vrednote in območja Natura 2000 izven zavarovanega območja

Barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 %-tni intenziteti.
modul 1a

35 x 6,3 cm

M 35

velikost pisave

EK

modul 1

40 pt (48 pt)

50 tracking/razpiranje
levo naslonilo

50 x 9 cm

M 50

60 pt (72 pt)

50 tracking/razpiranje
levo naslonilo

70 x 9 cm

ime v eni vrstici

M 70

80 pt (96 pt)

50 tracking/razpiranje
levo naslonilo

UT

Sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

modul 1 M 50

NARAVNA VREDNOTA

modul 1a M 70

SN

NARAVNA VREDNOTA

SIMBOL PENTLJA

C60 M0 Y85 K0
PAN 360

NARAVNA VREDNOTA
Humanist 777 Std Black

velike tiskane črke v enaki velikosti

O

OBMOČJE NATURA 2000

SIMBOL PENTLJA

C60 M0 Y85 K0
PAN 360

Mrežna postavitev je okvirna.
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NARAVNA VREDNOTA
Humanist 777 Std Black

velike tiskane črke v enaki velikosti

EU ZNAK ZA OBMOČJA NATURA 2000
Humanist 777 Std Black
velike tiskane črke v enaki velikosti

III/1č
str.:
10-11

OZNAČEVALNI ZNAK

III/1č

č) Označitev naravne vrednote in območja Natura 2000 izven zavarovanega območja

str.:
10-11

modul 1 M 50
NARAVNA VREDNOTA

informativni znak

ang prevod

Ime naravne vrednote

informativni znak

Ime naravne vrednote

OBMOČJE NATURA 2000

informativni znak

ang prevod

ang prevod

modul 1a M 70

UT
informativni znak

SN

ang prevod

Ime naravne vrednote

OBMOČJE NATURA 2000

informativni znak

Ime območja Natura 2000

informativni znak

ang prevod

O

ang prevod

informativni znak

ang prevod

OBMOČJE NATURA 2000

Ime območja Natura 2000

informativni znak

ang prevod

NARAVNA VREDNOTA

NARAVNA VREDNOTA

Ime naravne vrednote

Ime naravne vrednote

EK

Ime naravne vrednote

OBMOČJE NATURA 2000

NARAVNA VREDNOTA

Ime naravne vrednote, območja Natura 2000 je na informativnem znaku.
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OZNAČEVALNI ZNAK

III/1d
str.:
11

Označevalni piktogram za mirno območje:
Barva: ena od barvnih shem, poljubno.

modul 5
6,3 x 6,3 cm

M9

9 x 9 cm

M 10

10 x 10 cm

M 12,5

12,5 x 12,5 cm

M 35

6,3 x 6,3 cm

M 50

9 x 9 cm

M 70

12,5 x 12,5 cm

SN

Sestavljivost: v kombinaciji s piktogramom za zavarovano območje
(ki je nad piktogramom za mirno območje)* in (enim ali več) opozorilnim
ali informativnim piktogramom (ki je pod piktogramom za mirno območje).

O

pas rdeče barve
C 5 M 87 Y 86 K 10
z belim napisom
MIRNO OBMOČJE

(lahko tudi v angleškem prevodu:
QUIET ZONE)

Za mirna območja se izjemoma sme uporabiti do 2-kratnik velikosti modula 5,
če je zaradi razmer na terenu uporaba takšne večje velikosti nujna.

26

Logotip
ali ime
zavarovanega
območja ali naravne
vrednote

MIRNO OBMOČJE
QUIET ZONE

UT

M 6,3

EK

d) Označitev mirnih območij

PSSST

Dodatni opozorilni
ali informativni
piktogram

Humanist 777 Black

shema obraza in roke
napis PSSST

OZNAČEVALNI ZNAK

III/1d

d) Označitev mirnih območij

str.:
11

QUIE T ZONE

QUIE T ZONE

QUIE T ZONE

PSSST

EK

PSSST

PSSST

SN

UT

PSSST

QUIE T ZONE

QUIET ZONE

PSSST

GIBANJE DOVOLJENO

QUIET ZONE

QUIE T ZONE

PSSST

QUIE T ZONE

QUIE T ZONE

PSSST

QUIE T ZONE

QUIE T ZONE

PSSST

QUIE T ZON
E E

O

KEEP TO THE MARKED TRAIL
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INFORMATIVNI ZNAK

III/2

str.:
11

Barva: ena od barvnih shem, poljubno.
Slike, skice, grafi,… v poljubnih barvah.
modul 3

modul 4

35 x 27 cm

5 x 20 cm

naslov: cca ≥12 mm
osnovni tekst: cca ≥ 8 mm
podnapisi: cca ≥ 7 mm
navedbe: cca ≥ 3-5 mm
naslov: cca ≥12-17 mm
osnovni tekst: cca ≥ 8 mm
podnapisi: cca ≥ 7 mm
navedbe: cca ≥ 3-5 mm

M 50

50 x 29 cm

50 x 39 cm

M 70

70 x 40 cm

70 x 54,5 cm

70 x 110 cm

priporočene minimalne višine pisave

priporočene minimalne višine pisave

M 6,3

6,3 x 6,3 cm

osnovni tekst: cca ≥ 8 mm

M9

9 x 9 cm

osnovni tekst: cca ≥ 8 mm

M 10

10 x 10 cm

osnovni tekst: cca ≥ 8 mm

M 12,5

12,5 x 12,5 cm

osnovni tekst: cca ≥ 8 mm

naslov: cca ≥12-24 mm
osnovni tekst: cca ≥ 8-12 mm
podnapisi: cca ≥ 7 mm
navedbe: cca ≥ 3-5 mm

UT

Sestavljivost: vedno v kombinaciji z označevalnim znakom.

Vsebine in razporeditev vsebin: poljubno.
Pisava (tip in velikost črk): poljubno.

modul 5

EK

M 35

modul 2

modul 3
M 70

modul 2
M 5O

REPUBLIKA SLOVENIJA

NARAVNA VREDNOTA

SLAP PERIČNIK

Blejsko jezero
Blejsko jezero leži v kotlini čelne kotanje nekdanjega
Bohinjskega ledenika. Relief okoli jezera se je oblikoval že
v pleistocenu, ko je Bohinjski ledenik v več sunkih prekril
ta del kotline. Ob dokončnem umiku je zapustil za seboj
več pasov čelnih moren.
Jezero je bilo v začetku obsežnejše in je imelo odtok proti
dolini Save Bohinjke. Tektonsko in ledeniško poglobljeno
dno, Grajski hrib, Straža, Osojnica in otoček so v
debelozrnatem masivnem dolomitu.
V jezeru živi vodna postranica (Gammarus lacustris).
Ugotovljenih je 19 ribjih vrst.

SN

NARAVNI SPOMENIK

Možnost navedbe
avtorja fotografije
z manjšim fontom.

Maks. dolžina: 2120 m
Maks. širina: 1380 m
Površina: 1,45 km2
Maks. globina: 30,6 m
Gladina n.m.: 475 m

Blejsko jezero. Foto:

Piktogrami za informacije:
v drugačni barvni intenziteti
od opozorilnih piktogramov

O

modul 5

KUGYJEV
SPOMENIK
KUGY
MONUMENT

Prostor za:
- logotipe,
- navedbe projekta,
- in možnost navedbe
avtorje besedila in 		
fotografij.

KUGYJEV
SPOMENIK
KUGY
MONUMENT

Mrežna postavitev je okvirna, vsebina znakov je simbolna.
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Peričnik spada med najmlajše slapove v Sloveniji, saj je nastal po
zadnji ledeni dobi.
V spodnji del doline Vrata so ledeniške reke še pred zadnjo
ledeno dobo nanosile velike količine materiala v obliki proda, ki
se je sčasoma sprijel v kamnino – konglomerat. V zadnji ledeni
dobi se je ledenik zarezal v konglomerat, poglobil dolino in
ustvaril slikovit, skoraj 100 metrov visok konglomeratni prag , čez
katerega danes v dveh stopnjah pada slap Peričnik.

Skica Zgornjega in
Spodnjega Peričnika.
The sketch of the Upper
and Lower Peričnik Fall.

Mogočnost in razsežnost slapa lahko doživimo čisto od blizu,
kajti s primerno obutvijo in pazljivostjo se mu lahko približamo
tudi z zadnje strani.
The Peričnik Fall, which was created after the last Ice Age, is one
of the youngest waterfalls in Slovenia.
Before the last Ice Age, glacial rivers deposited huge quantities
of material, mostly gravel, in the lower part of the Vrata valley.
These deposits eventually hardened into the conglomerate.
During the last Ice Age, the glacier cut into the conglomerate
rock, deepened the valley floor and created an impressive,
nearly 100-metre-high conglomerate cliff. The water that flows
over the cliff in two steep drops now forms the Peričnik Fall.
Visitors who exercise due caution and wear hiking boots can
approach the waterfall from the back and experience first-hand
the force and rate of fluvial erosion.

KLIC V SILI
EMERGENCT CALL

TNO

INFORMATIVNI ZNAK

III/2

str.:
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modul 3
M 50
sestavljena

OBMOČJE NATURA 2000

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Kluže - Bovška vrata

Kraški rob

Kluže – The Gateway to Bovec

Na tem območju je moč najti tudi floro in favno obeh
pokrajin, ki ju razmejuje (kraška in submediteranska).
Tam je moč najti tudi 28 endemičnih vrst, našli pa so tudi
10 za znanost do tedaj neznanih živalskih in rastlinskih
vrst. Tamkajšnja naselja (Kubed, Črni Kal, Črnotiče,
Hrastovlje, Gračišče, Podpeč in Socerb) so razglašena za
kulturne spomenike.

Kraški rob
Foto:

Kraški rob je območje številnih naravnih posebnosti in
izredne biotske pestrosti. Je prehod med primorskim in
celinskim delom Slovenije, ‘stopnica’ iz toplejše Istre k
hladnejšemu krasu. Strme apnenčaste stene potekajo v
smeri severozahod – jugovzhod. Stopničasto se dvigajo
nad vmesnimi flišnimi predeli, občasno poplavljenimi in
kmetijsko obdelanimi valami.

JULIANA TRAIL – pohodniška pot / hiking trail
SENARSKA POT / TRAIL – pohodniška pot / hiking trail
SOŠKA POT / SOČA TRAIL – pohodniška pot / hiking trail
Krožna pohodniška pot BAVŠICA / BAVŠICA circular hiking trail
Označena planinska pot / designated mountain trail

0

Foto:

Stene so gnezdišča ogroženih vrst ptic. Menjavanje
apnenčaste in flišne geološke podlage ter razgiban relief
so vzrok za pestro sestavo rastlinskih in živalskih vrst. Po
vrhovih Čičarije in Slavniškega pogorja se razprostirajo kraški

1

2 km

Tu lahko najdemo veliko drobnih reliefnih oblik, kot so udori, spodmoli,
škrapljišča, skalni podori in jame. Foto:

mediteransko-montanski travniki, ki so zelo bogati po številu
rastlinskih in živalskih vrst. Na tem območju najdemo več
travniških rastlin in toploljubnih metuljev, pajkov, strig,
kobilic ter drugih redkih ali ogroženih živali.

KLIC V SILI
EMERGENCT CALL

Čas hoje / Duration:
Korita Koritnice / Koritnica Gorge – 20 min
Trdnjava Fort Hermann / Fort Hermann – 35 min
Veliki Rob (1313 m) – 2 h 20 min
Krožna pohodniška pot Bavšica / Bavšica circular hiking trail – 3 h
Rombon (2208 m) – 5 h

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Avrikelj, lepi jeglič
(Primula auricula)
Auricula

Živorodna kuščarica
(Lacerta vivipara)
Viviparous lizard

Kluže in Fort Hermann

Kluže and Fort Hermann

Na tej strateško pomembni lokaciji so
vedno znova gradili utrdbe. Rimska in
zatem beneška sta stali na levem bregu
reke Koritnice. Habsburžani so zgradili
novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških
glavarjev na desnem bregu (1509).
Zasedli in požgali so jo Francozi (1797),
Avstrijci pa so na ruševinah zgradili.

Fortresses were frequently built at this
strategically important location. The
Roman and Venetian fortresses stood
on the left bank of the Koritnica River.
The Habsburgs built a new fortress on
the right bank of the river, which was
used as the seat of the Bovec governors
(1509). The fortress was seized.

Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja, določen za izvajanje
Programa podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Kluže - Bovška vrata

Kluže - Bovška vrata

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Spoznati naravo in kulturno
krajino v parku je izjemno doživetje, vendar moramo pri tem upoštevati, da smo
obiskovalci le gostje občutljivega okolja.

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Spoznati naravo in kulturno
krajino v parku je izjemno doživetje, vendar moramo pri tem upoštevati, da smo
obiskovalci le gostje občutljivega okolja.

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Spoznati naravo in kulturno
krajino v parku je izjemno doživetje, vendar moramo pri tem upoštevati, da smo
obiskovalci le gostje občutljivega okolja.

Triglav National Park is the only national park in Slovenia. It is an exceptional
experience to visit the nature and cultural landscape of the park, but we should never
forget that we are only guests in this environment.

Triglav National Park is the only national park in Slovenia. It is an exceptional
experience to visit the nature and cultural landscape of the park, but we should never
forget that we are only guests in this environment.

Triglav National Park is the only national park in Slovenia. It is an exceptional
experience to visit the nature and cultural landscape of the park, but we should never
forget that we are only guests in this environment.

Kluže in Fort Hermann

Kluže and Fort Hermann

Kluže in Fort Hermann

Na tej strateško pomembni lokaciji so
vedno znova gradili utrdbe. Rimska in
zatem beneška sta stali na levem bregu
reke Koritnice. Habsburžani so zgradili
novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških
glavarjev na desnem bregu (1509).
Zasedli in požgali so jo Francozi (1797),
Avstrijci pa so na ruševinah zgradili
današnjo (1882).
V njej je predstavljena zgodovina
Kluž. 100 m višje ležeča trdnjava
Fort Hermann (1905) naj bi s topovi
nadzorovala celo Bovško kotlino in
ščitila cestni dostop do Kluž. Porušena je
bila na začetku
1. svetovne vojne.

Fortresses were frequently built at this
strategically important location. The
Roman and Venetian fortresses stood
on the left bank of the Koritnica River.
The Habsburgs built a new fortress on
the right bank of the river, which was
used as the seat of the Bovec governors
(1509). The fortress was seized and
burned down by the French (1797). On
its ruins, the Austrians built the fortress
that still stands today (1882). The
fortress features the history of Kluže.
Fort Hermann (1905), a fortress located
100 metres higher, used cannons to
control the entire Bovec valley and
to protect road access to Kluže. The
fort was demolished in the first major
bombardment in the First World War.

Na tej strateško pomembni lokaciji so
vedno znova gradili utrdbe. Rimska in
zatem beneška sta stali na levem bregu
reke Koritnice. Habsburžani so zgradili
novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških
glavarjev na desnem bregu (1509).
Zasedli in požgali so jo Francozi (1797),
Avstrijci pa so na ruševinah zgradili
današnjo (1882).
V njej je predstavljena zgodovina
Kluž. 100 m višje ležeča trdnjava
Fort Hermann (1905) naj bi s topovi
nadzorovala celo Bovško kotlino in
ščitila cestni dostop do Kluž. Porušena je
bila na začetku
1. svetovne vojne.

SN

Kluže - Bovška vrata

Fortresses were frequently built at this
strategically important location. The
Roman and Venetian fortresses stood on
the left bank of the Koritnica River. The
Habsburgs built a new fortress on the
right bank of the river, which was used as
the seat of the Bovec governors (1509).
The fortress was seized and burned
down by the French (1797). On its ruins,
the Austrians built the fortress that still
stands today (1882). The fortress features
the history of Kluže. Fort Hermann
(1905), a fortress located 100 metres
higher, used cannons to control the
entire Bovec valley and to protect road
access to Kluže.

Operacijo Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku - Pot Julijske Alpe delno
financira Evropska unija iz sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Kraški rob je del območja Natura
2000 - SI5000023 Kras in POO
SI3000276 Kras.

modul 4
M 70

Kluže and Fort Hermann

Na tej strateško pomembni lokaciji so
vedno znova gradili utrdbe. Rimska in
zatem beneška sta stali na levem bregu
reke Koritnice. Habsburžani so zgradili
novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških
glavarjev na desnem bregu (1509).
Zasedli in požgali so jo Francozi (1797),
Avstrijci pa so na ruševinah zgradili
današnjo (1882). V njej je predstavljena
zgodovina Kluž. 100 m višje ležeča
trdnjava Fort Hermann (1905) naj
bi s topovi nadzorovala celo Bovško
kotlino in ščitila cestni dostop do Kluž.
Porušena je bila na začetku
1. svetovne vojne.

UT

Stene so gnezdišča ogroženih
vrst ptic.

Kluže in Fort Hermann

EK

Kraški rob označuje značilno pokrajino v koprskem zaledju,
kjer se kraška planota prevesi v flišno pokrajino Slovenske
Istre in predstavlja geološko in podnebno mejo. Razteza
se okoli 20 kilometrov od Socerba ob slovensko-italijanski
meji pa vse do Mlinov ob slovensko-hrvaški meji. Tu lahko
najdemo veliko drobnih reliefnih oblik, kot so udori,
spodmoli, škrapljišča, skalni podori in jame.

O

Kluže – The Gateway to Bovec

Avrikelj, lepi jeglič
(Primula auricula)
Auricula

Živorodna kuščarica
(Lacerta vivipara)
Viviparous lizard

Kluže – The Gateway to Bovec

Avrikelj, lepi jeglič
(Primula auricula)
Auricula

Kluška korita

Kluže Gorge

Kluška korita

Reka Koritnica je na svoji poti izdolbla
500 metrov dolga vijugasta korita, ki
so pri trdnjavi Kluže globoka do 60
m; opazovati jih je mogoče s cestnega
mostu.

The Koritnica River has carved a
beautiful 500 metres long curved gorge,
which is 60 metres deep at the Kluže
Fort. The gorge can be observed from
the road bridge.

Reka Koritnica je na svoji poti izdolbla
500 metrov dolga vijugasta korita, ki
so pri trdnjavi Kluže globoka do 60
m; opazovati jih je mogoče s cestnega
mostu.

Živorodna kuščarica
(Lacerta vivipara)
Viviparous lizard

Kluže and Fort Hermann
Fortresses were frequently built at this
strategically important location. The
Roman and Venetian fortresses stood
on the left bank of the Koritnica River.
The Habsburgs built a new fortress on
the right bank of the river, which was
used as the seat of the Bovec governors
(1509). The fortress was seized and
burned down by the French (1797). On
its ruins, the Austrians built the fortress
that still stands today (1882). The
fortress features the history of Kluže.
Fort Hermann (1905), a fortress located
100 metres higher, used cannons to
control the entire Bovec valley and
to protect road access to Kluže. The
fort was demolished in the first major
bombardment in the First World War.

Kluže Gorge
The Koritnica River has carved a
beautiful 500 metres long curved gorge,
which is 60 metres deep at the Kluže
Fort. The gorge can be observed from.

Kluže – The Gateway to Bovec

Avrikelj, lepi jeglič
(Primula auricula)
Auricula

Kluže in
Fort Hermann
Na tej strateško pomembni lokaciji so
vedno znova gradili utrdbe. Rimska in
zatem beneška sta stali na levem bregu
reke Koritnice. Habsburžani so zgradili
novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških
glavarjev na desnem bregu (1509).
Zasedli in požgali so jo Francozi (1797),
Avstrijci pa so na ruševinah zgradili
današnjo (1882).
V njej je predstavljena zgodovina
Kluž. 100 m višje ležeča trdnjava
Fort Hermann (1905) naj bi s topovi
nadzorovala celo Bovško kotlino in
ščitila cestni dostop do Kluž. Porušena je
bila na začetku
1. svetovne vojne.

Kluška korita
Reka Koritnica je na svoji poti izdolbla
500 metrov dolga vijugasta korita, ki
so pri trdnjavi Kluže globoka do 60
m; opazovati jih je mogoče s cestnega
mostu.

Kluže and Fort Hermann
Fortresses were frequently built at this
strategically important location. The
Roman and Venetian fortresses stood
on the left bank of the Koritnica River.
The Habsburgs built a new fortress on
the right bank of the river, which was
used as the seat of the Bovec governors
(1509). The fortress was seized and
burned down by the French (1797). On
its ruins, the Austrians built the fortress
that still stands today (1882). The
fortress features the history of Kluže.
Fort Hermann (1905), a fortress located
100 metres higher, used cannons to
control the entire Bovec valley and
to protect road access to Kluže. The
fort was demolished in the first major
bombardment in the First World War.

Kluže Gorge
The Koritnica River has carved a
beautiful 500 metres long curved gorge,
which is 60 metres deep at the Kluže
Fort. The gorge can be observed
from the road bridge.
Živorodna kuščarica
(Lacerta vivipara)
Viviparous lizard

29

INFORMATIVNI ZNAK

III/2

piktogrami

str.:
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SLIKA III/2

Možnost zdrsa

Daljnogled

Primernoza letenje
z zmajem

Izletniška pot

Vlak

Trgovina

Primerno
za opazovanje

Pozor, kače

Gostinski obrat

Primerno
za fotografiranje

UT

Avtovlak

Stranišče

O

Logotip
tematske
poti

QR koda

30

Tematske poti

Plezanje

Planinska pot

Primeren
prostor za kurjenje

Prostor za
taborjenje

Kolesarska pot

Primereno za
jadralno padalstvo

Planinska pot

Primerno
za turno smuko

Primerno
za ježo s konji

Razgledna točka

Primerno
za ribolov

Pitna voda

Možnost
opazovanja

Pozor, ptice

Parkirišče

Informacije

Dostop za
invalide

Varstvo narave

Varstvo kulturne
dediščine

Možnost
opazovanja

KLIC V SILI
EMERGENCY CALL

Klic v sili

Muzej

WI-FI

SN

Avtobus

EK

Barva: ena od barvnih shem, poljubno, vendar v manjši intenziteti (poudarjenosti) glede na barve opozorilnih piktogramov na opozorilnem znaku.
Priporočene tipske piktogramske slike (Slika III/2) v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme),
razen v primeru predpisanega ali uveljavljenega barvnega logotipa (npr. simbol pentlja v svetlo zeleni barvi, logotipi zavarovanih območij ipd.).

Stranišče za
invalide

Logotip
ali ime
zavarovanega
območja

Ime zavarovanega
območja

INFORMATIVNI ZNAK
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piktogrami

O

SN

UT

EK

str.:
11
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USMERJEVALNI ZNAK

III/3

str.:
11

Barva: ena od barvnih shem, poljubno.

M 35
M 50
M 70

velikost pisave

velikost pisave

60 pt (68 pt)

44-50 pt

50 tracking/razpiranje

0-50 tracking/razpiranje

86 pt (97 pt)

60-75 pt

50 tracking/razpiranje

modul 5

priporočene minimalne višine pisave

M 6,3

6,3 x 6,3 cm

osnovni tekst: cca ≥ 8 mm

M9

9 x 9 cm

osnovni tekst: cca ≥ 8 mm

0-50 tracking/razpiranje

M 10

10 x 10 cm

osnovni tekst: cca ≥ 8 mm

120 pt (136 pt)

80-100 pt

M 12,5

12,5 x 12,5 cm

osnovni tekst: cca ≥ 8 mm

50 tracking/razpiranje

0-50 tracking/razpiranje

območje

35 x 6,3 cm
50 x 9 cm
70 x 12,5 cm

pojasnjevalne informacije

EK

modul 1

Sestavljivost: posamični znak ali v kombinaciji z označevalnim ali informativnim znakom.

POIMENOVANJE OBMOČJA
Humanist 777 Std Black

UT

SMERNI PIKTOGRAM –
PUŠČICA

MOČILNIK

Izvir Ljubljanice
Mrežna postavitev
je okvirna.

NASLONILO NA
STRAN PUŠČICE

POJASNJEVALNA INFORMACIJA
Humanist 777 Std Roma

SN

BOHINJSKO JEZERO
SLAP SAVICA
MOČILNIK

O

BOHINJSKO JEZERO
SLAP SAVICA
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PIKTOGRAM PUŠČICE

USMERJEVALNI ZNAK

III/3

EK

str.:
11

M 70

M 50

M 70

KORITA MOSTNICE

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

krožna pot / circual trail

KORITA MOSTNICE
BOHINJSKO JEZERO
SLAP SAVICA

GORELJEK
JULIANA TRAIL

M 35

MOČILNIK

LUKNJA
GALERIJE
ZATRNIK

GORELJEK

daljša pot / longer trail

JULIANA TRAIL

KROŽNA POT
CIRCUAL TRAIL
KRANJSKA DOLINA
KLEK
5

GORELJEK

POHODNIŠKA POT JULIANA

KLIC V SILI
EMERGENCY CALL

OBISK
NA LASTNO
ODGOVORNOST
VISIT AT YOUR
OWN RISK

O

SN

MOČILNIK
IZVIR LJUBLJANICE

krajša pot / shorter trail

CENTER TRIGLAVSKEGA
NARODNEGA PARKA

UT

CENTER TRIGLAVSKEGA
NARODNEGA PARKA

GALERIJE, ZATRNIK

BOHINJSKO JEZERO
SLAP SAVICA
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OPOZORILNI ZNAK

III/4

str.:
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modul 1

modul 5

M 35

35 x 6,3 cm

6,3 x 6,3 cm

M 50

50 x 9 cm

9 x 9 cm

M 70

70 x 12,5 cm

12,5 x 12,5 cm

EK

Barva: ena od barvnih shem, poljubno, vendar v večji intenziteti (poudarjenosti) glede na barve informativnih piktogramov.
Priporočene piktogramske slike za varstvene režime in varstvene usmeritve (Slika III/4) tipske, v beli,
temno rjavi ali temno zeleni barvi, poševna črta (za prepovedana ravnanja) je lahko rdeče barve C 5 M 87 Y 86 K 10.

SN

modul 5

UT

Sestavljivost: v kombinaciji z označevalnim znakom, označevalnim ali informativnim
piktogramom, ali v kombinaciji z označevalnim in informativnim znakom, tako da so
opozorilni piktogrami spodaj (kot posamični, enotni ali sestavljeni znaki).

O

modul 1

velikost modula 5 se na enotnem
znaku lahko prilagodi/zmanjša, da se
ohrani 1-2 cm prostora do roba in med
piktogrami

Vsebine in razporeditev vsebin: glede na nujnost opozorila.
Opozorilo: Med opozorilne piktograme se ne umešča informativnih piktogramov (npr.: sofinancerjev, mednarodnih statusov, klicnih številk, priporočena oprema, QR koda;
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piktogrami

Prepovedano
taborjenje

Prepovedano
prenočevanje

Prepovedano
kampiranje

Prepovedano
prenočevanje
(spalna vreča)

Prepovedano za
motorna kolesa

Prepovedano
za kolesa

Prepovedano
kurjenje ognja

Prepovedano
prižiganje ognja

Prepovedano
trganje cvetlic

Prepovedano
letenje z zmajem

Prepovedano za
jadralna padala

Prepoved
nabiranja kamnin

Prepovedano pitje
vode - voda ni pitna

Prepovedano
odmetavanje smeti

Prepovedano
pranje avtomobilov

Prepovedana hoja
izven poti

Prepovedana
smuka

Prepovedana ježa

Prepovedan prehod
za pohodnike

Prepovedano
nabiranje
(dotikanje) žab

Prepovedano
nabiranje
(dotikanje) polžev

Prepovedano
nabiranje
(dotikanje) žuželk

Prepovedano
nabiranje
(dotikanje) gob

Prepovedano
povzročanje hrupa

Prepovedan ribolov

Prepovedano
nabiranje fosilov

Prepoved plavanja

Prepoved
potapljanja

Prepovedan
podvodni ribolov

Prepovedano za
motorne čolne

Prepovedano za
motorne ladje

Prepovedano
nabiranje (dotikanje)
jamskih živali

Prepovedano
nabiranje (dotikanje)
morskih organizmov

Prepovedano
trnkanje

Prepovedano
lovljenje rib
z mrežo

SN

UT

Prepovedano za
pse

Prepovedano
za motorne sani

O

Prepovedano
sidranje

Hoja po označenih
poteh
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EK

SLIKA III/4

Pse na vrvico

Prepovedano
plezanje

Ne moti
gorskih živali

Prepovedano
lomljenje kapnikov

Ne moti
gozdnih živali

PSSST

Prepovedano
za motorna vozila

Ne moti ptic

Prepoved
vožnje izven
označenih poti

Prepovedano
letenje z dronom

Prepovedano
kopanje psov

Tišina
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NAMEŠČANJE IN PRITRJEVANJE ZNAKOV
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ti sodijo v informativni znak).
Znake se namesti na nosilne stebriče, ki so iz lesa (katerekoli vrste). Les je ustrezno zaščiten
(impregniran), vendar ne barvan.

in se jih nanje pritrdi:
- neposredno, ali
- z okvirjem, debeline do 5 cm, v katerega se jih predhodno vpne*.

EK

Znake se na nosilne stebriče namesti:
- v navpični, ali
- položni legi (v nadaljevanju: nagnjeni znaki)

* Opozorilo: Pri vpetju znakov se oblika in velikost modulov vidnega dela znakov ohranjata,
kot je določeno v 1. točki I. sklopa pravilnika; za nevidni del znaka, to je za širino robu, ki je
potreben za vpetje, se moduli znakov povečajo (kar se predvidi ob pripravi načrta označitve).

Nosilni stebriči – značilnosti in način pritrditve znakov na nosilne stebriče:
(a) Znaki M 35, M 50 in M 70 (posamični, enotni ali sestavljeni):

UT

NOSILNI STEBRIČI:
• oblika: štirioglati ali okrogli;
• vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 – 2 cm
		 (zagotovljeno mora biti odtekanje vode);
• debelina (premer ali stranica): 9 cm;
• višina: 160 – 200 cm;

PRITRDITEV:
• na en stebrič se pritrdi le znake M 35 in sicer sredinsko, vedno pa na dva ali več stebričev 		
		 znake M 50, M 70;
• znake se pritrdi 3 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal;
(b) Znaki - piktogrami M 6,3, M 9, M 10 in M 12,5 (posamični):

SN

NOSILNI STEBRIČI:
• oblika: štirioglati ali okrogli;
• vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 – 2 cm
(zagotovljeno mora biti odtekanje vode);
• debelina (premer ali stranica): sorazmerna z velikostjo znakov, do 25 cm;
• višina: 100 – 200 cm;
PRITRDITEV:
• znake se pritrdi zaporedno v navpični liniji na enostojni nosilni stebrič
• znake se pritrdi 5 – 30 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal.

(c) Nagnjeni znaki M 35, M 50, M 70 (posamični):
NOSILNI STEBRIČI:
• oblika: štirioglati ali okrogli;
• debelina (premer ali stranica): 9 – 20 cm;
• višina: 70 – 90 cm;

O

PRITRDITEV:
• znake se nagne za 30 stopinj od horizonta (lahko je naklon tudi za tretjino večji ali manjši);
• znake se pritrdi na enega ali dva nosilna stebriča;
Opozorilo:
Kadar se znak pritrdi brez okvira, je rob znaka zaobljen.(Glej I/7)
Posamične znake, ki sestavljajo sestavljeni znak, se pritrdi v medsebojnem razmaku 1 – 2 cm,
tako da so znaki zgoraj v enaki višini. (Glej II/1)
Skupna širina sestavljenih znakov in enotnega znaka ne sme presegati 140 cm (+ prostor za
medsebojni razmak med posamičnimi moduli oziroma navideznimi posamičnimi moduli)
(Glej II/2,3)
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Na eni lokaciji se postavi le en znak (posamični, sestavljeni ali enotni), razen na pomembnejših
info točkah, ki so kot take opredeljene v načrtih upravljanja.
Znake, ki so namenjeni samo označitvi zavarovanih območij, se samostojno postavlja samo na
mejah širših zavarovanih območij.

EK

Izjemoma se na lokaciji, kjer nosilnih stebričev ni mogoče postaviti, znake namesti na škarpo,
zid, skalo ipd. Na drevesa se znakov ne namešča, razen izjemoma, v primerih, ko je to edina
možnost, pri čemer se pritrditev izvede tako, da se drevo ne poškoduje.
Pri lokaciji postavitve nagnjenega znaka se upošteva vpadni kot sončnih žarkov, ki naj bo čim
manjši (zaradi bledenja materialov).

O

SN

UT

Primeri možnih namestitev, pritrditev in postavitev:
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pritrjeni znaki

M 70

M 50

OBMOČJE NATURA 2000

Kraški rob

Kraški rob označuje značilno pokrajino v koprskem zaledju,
kjer se kraška planota prevesi v flišno pokrajino Slovenske
Istre in predstavlja geološko in podnebno mejo. Razteza
se okoli 20 kilometrov od Socerba ob slovensko-italijanski
meji pa vse do Mlinov ob slovensko-hrvaški meji. Tu lahko
najdemo veliko drobnih reliefnih oblik, kot so udori,
spodmoli, škrapljišča, skalni podori in jame.

OBMOČJE NATURA 2000

Kraški rob

UT

M 35

Kraški rob označuje značilno pokrajino v koprskem zaledju,
kjer se kraška planota prevesi v flišno pokrajino Slovenske
Istre in predstavlja geološko in podnebno mejo. Razteza
se okoli 20 kilometrov od Socerba ob slovensko-italijanski
meji pa vse do Mlinov ob slovensko-hrvaški meji. Tu lahko
najdemo veliko drobnih reliefnih oblik, kot so udori,
spodmoli, škrapljišča, skalni podori in jame.
Na tem območju je moč najti tudi floro in favno obeh
pokrajin, ki ju razmejuje (kraška in submediteranska).
Tam je moč najti tudi 28 endemičnih vrst, našli pa so tudi
10 za znanost do tedaj neznanih živalskih in rastlinskih
vrst. Tamkajšnja naselja (Kubed, Črni Kal, Črnotiče,
Hrastovlje, Gračišče, Podpeč in Socerb) so razglašena
za kulturne spomenike.

Kraški rob
Foto:

NARAVNA VREDNOTA

M 35

Kraški rob
Foto:

Kraški rob je območje številnih naravnih posebnosti in
izredne biotske pestrosti. Je prehod med primorskim in
celinskim delom Slovenije, ‘stopnica’ iz toplejše Istre k
hladnejšemu krasu. Strme apnenčaste stene potekajo v
smeri severozahod – jugovzhod. Stopničasto se dvigajo
nad vmesnimi flišnimi predeli, občasno poplavljenimi in
kmetijsko obdelanimi valami.

Kraški rob je območje številnih naravnih posebnosti in
izredne biotske pestrosti. Je prehod med primorskim in
celinskim delom Slovenije, ‘stopnica’ iz toplejše Istre k
hladnejšemu krasu. Strme apnenčaste stene potekajo v
smeri severozahod – jugovzhod. Stopničasto se dvigajo
nad vmesnimi flišnimi predeli, občasno poplavljenimi in
kmetijsko obdelanimi valami.

Tu lahko najdemo veliko drobnih
reliefnih oblik, kot so udori,
spodmoli, škrapljišča, skalni podori
in jame. Foto:

Blejsko jezero

Blejsko jezero leži v kotlini čelne kotanje nekdanjega Bohinjskega
ledenika. Relief okoli jezera se je oblikoval že v pleistocenu, ko je
Bohinjski ledenik v več sunkih prekril ta del kotline. Ob dokončnem
umiku je zapustil za seboj več pasov čelnih moren.

Na tem območju je moč najti tudi floro in favno obeh
pokrajin, ki ju razmejuje (kraška in submediteranska).
Tam je moč najti tudi 28 endemičnih vrst, našli pa so tudi
10 za znanost do tedaj neznanih živalskih in rastlinskih
vrst. Tamkajšnja naselja (Kubed, Črni Kal, Črnotiče,
Hrastovlje, Gračišče, Podpeč in Socerb) so razglašena za
kulturne spomenike.

Stene so gnezdišča
ogroženih vrst ptic.
Foto:

Stene so gnezdišča ogroženih
vrst ptic.

Tu lahko najdemo veliko drobnih reliefnih oblik, kot so udori, spodmoli,
škrapljišča, skalni podori in jame. Foto:

Foto:

KLIC V SILI
EMERGENCT CALL

Kraški rob je del območja Natura 2000 - SI5000023 Kras in POO SI3000276 Kras.

Maks. dolžina: 2120 m
Maks. širina: 1380 m
Površina: 1,45 km2

Maks. globina: 30,6 m
Gladina n.m.: 475 m

HRASTOVLJE

Stene so gnezdišča ogroženih vrst ptic. Menjavanje
apnenčaste in flišne geološke podlage ter razgiban relief so
vzrok za pestro sestavo rastlinskih in živalskih vrst. Po vrhovih
Čičarije in Slavniškega pogorja se razprostirajo kraški mediteransko-

montanski travniki, ki so zelo bogati po številu rastlinskih in
živalskih vrst. Na tem območju najdemo več travniških rastlin
in toploljubnih metuljev, pajkov, strig, kobilic ter drugih
redkih ali ogroženih živali.

VINTGAR

MOČILNIK
Izvir Ljubljanice

O

SN

GORELJEK
JULIANA TRAIL

100 cm

120 cm

Postavitev je okvirna, vsebina znakov je simbolna.
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150 cm

KLIC V SILI
EMERGENCT CALL

180 cm

Kraški rob je del območja Natura 2000 - SI5000023 Kras in POO SI3000276 Kras.

200 cm
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M 50
sestavljeni znak

OBMOČJE NATURA 2000

OBMOČJE NATURA
2000
TRIGLAVSKI
NARODNI
PARK

Kluže - Bovška vrata
Kluže – The Gateway to Bovec

Kluže and Fort Hermann

Na tej strateško pomembni lokaciji so
vedno znova gradili utrdbe. Rimska in
zatem beneška sta stali na levem bregu
reke Koritnice. Habsburžani so zgradili
novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških
glavarjev na desnem bregu (1509).
Zasedli in požgali so jo Francozi (1797),
Avstrijci pa so na ruševinah zgradili
današnjo (1882). V njej je predstavljena
zgodovina Kluž. 100 m višje ležeča
trdnjava Fort Hermann (1905) naj
bi s topovi nadzorovala celo Bovško
kotlino in ščitila cestni dostop do Kluž.
Porušena je bila na začetku
1. svetovne vojne.

Fortresses were frequently built at this
strategically important location. The
Roman and Venetian fortresses stood on
the left bank of the Koritnica River. The
Habsburgs built a new fortress on the
right bank of the river, which was used as
the seat of the Bovec governors (1509).
The fortress was seized and burned
down by the French (1797). On its ruins,
the Austrians built the fortress that still
stands today (1882). The fortress features
the history of Kluže. Fort Hermann
(1905), a fortress located 100 metres
higher, used cannons to control the
entire Bovec valley and to protect road
access to Kluže.

UT

Kluže in Fort Hermann

JULIANA TRAIL – pohodniška pot / hiking trail
SENARSKA POT / TRAIL – pohodniška pot / hiking trail
SOŠKA POT / SOČA TRAIL – pohodniška pot / hiking trail
Krožna pohodniška pot BAVŠICA / BAVŠICA circular hiking trail
Označena planinska pot / designated mountain trail

0

1

2 km

Čas hoje / Duration:
Korita Koritnice / Koritnica Gorge – 20 min
Trdnjava Fort Hermann / Fort Hermann – 35 min
Veliki Rob (1313 m) – 2 h 20 min
Krožna pohodniška pot Bavšica / Bavšica circular hiking trail – 3 h
Rombon (2208 m) – 5 h

Avrikelj, lepi jeglič
(Primula auricula)
Auricula

QUIET ZONE

PSSST

GIBANJE DOVOLJENO

QUIET ZONE

SN

KEEP TO THE MARKED TRAIL

O

120 cm

120 cm

Živorodna kuščarica
(Lacerta vivipara)
Viviparous lizard

Kluže in Fort Hermann

Kluže and Fort Hermann

Na tej strateško pomembni lokaciji so
vedno znova gradili utrdbe. Rimska in
zatem beneška sta stali na levem bregu
reke Koritnice. Habsburžani so zgradili
novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških
glavarjev na desnem bregu (1509).
Zasedli in požgali so jo Francozi (1797),
Avstrijci pa so na ruševinah zgradili

Fortresses were frequently built at this
strategically important location. The
Roman and Venetian fortresses stood
on the left bank of the Koritnica River.
The Habsburgs built a new fortress
on the right bank of the river, which
was used as the seat of the Bovec
governors (1509).

Operacijo Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku - Pot Julijske Alpe delno financira
Evropska unija iz sredstevEvropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja,
določen za izvajanje Programa podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

180 cm

Postavitev je okvirna, vsebina znakov je simbolna.

41

PRIMERI MOŽNIH NAMESTITEV, PRITRDITEV IN POSTAVITEV

IV/2

str.:
12

M 70
sestavljeni znak

M 70
Sestavljen znak:
posamični + enotni znak

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Kluže - Bovška vrata
Kluže – The Gateway to Bovec

1

Kluže in Fort Hermann

Kluže and Fort Hermann

Na tej strateško pomembni lokaciji so
vedno znova gradili utrdbe. Rimska in
zatem beneška sta stali na levem bregu
reke Koritnice. Habsburžani so zgradili
novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških
glavarjev na desnem bregu (1509).
Zasedli in požgali so jo Francozi (1797),
Avstrijci pa so na ruševinah zgradili
današnjo (1882). V njej je predstavljena
zgodovina Kluž. 100 m višje ležeča
trdnjava Fort Hermann (1905) naj
bi s topovi nadzorovala celo Bovško
kotlino in ščitila cestni dostop do Kluž.
Porušena je bila na začetku
1. svetovne vojne.

Fortresses were frequently built at this
strategically important location. The
Roman and Venetian fortresses stood on
the left bank of the Koritnica River. The
Habsburgs built a new fortress on the
right bank of the river, which was used as
the seat of the Bovec governors (1509).
The fortress was seized and burned
down by the French (1797). On its ruins,
the Austrians built the fortress that still
stands today (1882). The fortress features
the history of Kluže. Fort Hermann
(1905), a fortress located 100 metres
higher, used cannons to control the
entire Bovec valley and to protect road
access to Kluže.

2 km

Čas hoje / Duration:
Korita Koritnice / Koritnica Gorge – 20 min
Trdnjava Fort Hermann / Fort Hermann – 35 min
Veliki Rob (1313 m) – 2 h 20 min
Krožna pohodniška pot Bavšica / Bavšica circular hiking trail – 3 h
Rombon (2208 m) – 5 h

Avrikelj, lepi jeglič
(Primula auricula)
Auricula

Kluže – The Gateway to Bovec

Živorodna kuščarica
(Lacerta vivipara)
Viviparous lizard

JULIANA TRAIL – pohodniška pot / hiking trail
SENARSKA POT / TRAIL – pohodniška pot / hiking trail
SOŠKA POT / SOČA TRAIL – pohodniška pot / hiking trail
Krožna pohodniška pot BAVŠICA / BAVŠICA circular hiking trail
Označena planinska pot / designated mountain trail

0

1

2 km

Kluže and Fort Hermann

Na tej strateško pomembni lokaciji so
vedno znova gradili utrdbe. Rimska in
zatem beneška sta stali na levem bregu
reke Koritnice. Habsburžani so zgradili
novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških
glavarjev na desnem bregu (1509).
Zasedli in požgali so jo Francozi (1797),
Avstrijci pa so na ruševinah zgradili
današnjo (1882). V njej je predstavljena
zgodovina Kluž. 100 m višje ležeča
trdnjava Fort Hermann (1905) naj
bi s topovi nadzorovala celo Bovško
kotlino in ščitila cestni dostop do Kluž.
Porušena je bila na začetku
1. svetovne vojne.

Fortresses were frequently built at this
strategically important location. The
Roman and Venetian fortresses stood on
the left bank of the Koritnica River. The
Habsburgs built a new fortress on the
right bank of the river, which was used as
the seat of the Bovec governors (1509).
The fortress was seized and burned
down by the French (1797). On its ruins,
the Austrians built the fortress that still
stands today (1882). The fortress features
the history of Kluže. Fort Hermann
(1905), a fortress located 100 metres
higher, used cannons to control the
entire Bovec valley and to protect road
access to Kluže.

Avrikelj, lepi jeglič
(Primula auricula)
Auricula

Živorodna kuščarica
(Lacerta vivipara)
Viviparous lizard

Kluže in Fort Hermann

Kluže and Fort Hermann

Kluže in Fort Hermann

Kluže and Fort Hermann

Na tej strateško pomembni lokaciji so
vedno znova gradili utrdbe. Rimska in
zatem beneška sta stali na levem bregu
reke Koritnice. Habsburžani so zgradili
novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških
glavarjev na desnem bregu (1509).
Zasedli in požgali so jo Francozi (1797),
Avstrijci pa so na ruševinah zgradili
današnjo (1882).

Fortresses were frequently built at this
strategically important location. The
Roman and Venetian fortresses stood
on the left bank of the Koritnica River.
The Habsburgs built a new fortress on
the right bank of the river, which was
used as the seat of the Bovec governors
(1509). The fortress was seized and
burned down by the French (1797).

Na tej strateško pomembni lokaciji so
vedno znova gradili utrdbe. Rimska in
zatem beneška sta stali na levem bregu
reke Koritnice. Habsburžani so zgradili
novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških
glavarjev na desnem bregu (1509).
Zasedli in požgali so jo Francozi (1797),
Avstrijci pa so na ruševinah zgradili
današnjo (1882).

Fortresses were frequently built at this
strategically important location. The
Roman and Venetian fortresses stood
on the left bank of the Koritnica River.
The Habsburgs built a new fortress on
the right bank of the river, which was
used as the seat of the Bovec governors
(1509). The fortress was seized and
burned down by the French (1797).

Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja,
določen za izvajanje Programa podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

SN

Operacijo Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku - Pot Julijske Alpe delno financira
Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja, določen
za izvajanje Programa podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

O

Kluže in Fort Hermann

Čas hoje / Duration:
Korita Koritnice / Koritnica Gorge – 20 min
Trdnjava Fort Hermann / Fort Hermann – 35 min
Veliki Rob (1313 m) – 2 h 20 min
Krožna pohodniška pot Bavšica / Bavšica circular hiking trail – 3 h
Rombon (2208 m) – 5 h

Operacijo Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku - Pot Julijske Alpe delno financira
Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Postavitev je okvirna, vsebina znakov je simbolna.
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JULIANA TRAIL – pohodniška pot / hiking trail
SENARSKA POT / TRAIL – pohodniška pot / hiking trail
SOŠKA POT / SOČA TRAIL – pohodniška pot / hiking trail
Krožna pohodniška pot BAVŠICA / BAVŠICA circular hiking trail
Označena planinska pot / designated mountain trail

0
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pritrjeni znaki

200 cm

200 cm
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Sestavljen znak:
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Sestavljen znak:
posamični + enotni znak

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

REPUBLIKA
OBČINASLOVENIJA
IDRIJA

Kluže - Bovška vrata
Kluže – The Gateway to Bovec

0

1

2 km

Čas hoje / Duration:
Korita Koritnice / Koritnica Gorge – 20 min
Trdnjava Fort Hermann / Fort Hermann – 35 min
Veliki Rob (1313 m) – 2 h 20 min
Krožna pohodniška pot Bavšica / Bavšica circular hiking trail – 3 h
Rombon (2208 m) – 5 h

Kluže in Fort Hermann

Kluže and Fort Hermann

Na tej strateško pomembni lokaciji so
vedno znova gradili utrdbe. Rimska in
zatem beneška sta stali na levem bregu
reke Koritnice. Habsburžani so zgradili
novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških
glavarjev na desnem bregu (1509).
Zasedli in požgali so jo Francozi (1797),
Avstrijci pa so na ruševinah zgradili
današnjo (1882). V njej je predstavljena
zgodovina Kluž. 100 m višje ležeča
trdnjava Fort Hermann (1905) naj
bi s topovi nadzorovala celo Bovško
kotlino in ščitila cestni dostop do Kluž.
Porušena je bila na začetku
1. svetovne vojne.

Fortresses were frequently built at this
strategically important location. The
Roman and Venetian fortresses stood on
the left bank of the Koritnica River. The
Habsburgs built a new fortress on the
right bank of the river, which was used as
the seat of the Bovec governors (1509).
The fortress was seized and burned
down by the French (1797). On its ruins,
the Austrians built the fortress that still
stands today (1882). The fortress features
the history of Kluže. Fort Hermann
(1905), a fortress located 100 metres
higher, used cannons to control the
entire Bovec valley and to protect road
access to Kluže.

UT

JULIANA TRAIL – pohodniška pot / hiking trail
SENARSKA POT / TRAIL – pohodniška pot / hiking trail
SOŠKA POT / SOČA TRAIL – pohodniška pot / hiking trail
Krožna pohodniška pot BAVŠICA / BAVŠICA circular hiking trail
Označena planinska pot / designated mountain trail

EK

str.:
12

Avrikelj, lepi jeglič
(Primula auricula)
Auricula

Živorodna kuščarica
(Lacerta vivipara)
Viviparous lizard

Kluže in Fort Hermann

Kluže and Fort Hermann

Na tej strateško pomembni lokaciji so
vedno znova gradili utrdbe. Rimska in
zatem beneška sta stali na levem bregu
reke Koritnice. Habsburžani so zgradili
novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških
glavarjev na desnem bregu (1509).
Zasedli in požgali so jo Francozi (1797),
Avstrijci pa so na ruševinah zgradili
današnjo (1882).

Fortresses were frequently built at this
strategically important location. The
Roman and Venetian fortresses stood
on the left bank of the Koritnica River.
The Habsburgs built a new fortress on
the right bank of the river, which was
used as the seat of the Bovec governors
(1509). The fortress was seized and
burned down by the French (1797).

SLAP
PERIČNIK
SLAP PERIČNIK
NARAVNI SPOMENIK

NARAVNI SPOMENIK

Peričnik spada med najmlajše slapove v Sloveniji, saj je nastal
po zadnji ledeni dobi.
V spodnji del doline Vrata so ledeniške reke še pred zadnjo
ledeno dobo nanosile velike količine materiala v obliki
proda, ki se je sčasoma sprijel v kamnino – konglomerat.
V zadnji ledeni dobi se je ledenik zarezal v konglomerat,
poglobil dolino in ustvaril slikovit, skoraj 100 metrov visok
konglomeratni prag , čez katerega danes v dveh stopnjah
pada slap Peričnik.
Mogočnost in razsežnost slapa lahko doživimo čisto od blizu,
kajti s primerno obutvijo in pazljivostjo se mu lahko približamo
tudi z zadnje strani.

Skica Zgornjega
in Spodnjega
Peričnika. The
sketch of the
Upper and Lower
Peričnik Fall.

The Peričnik Fall, which was created after the last Ice Age, is
one of the youngest waterfalls in Slovenia.
Before the last Ice Age, glacial rivers deposited huge
quantities of material, mostly gravel, in the lower part of
the Vrata valley. These deposits eventually hardened into the
conglomerate. During the last Ice Age, the glacier cut into
the conglomerate rock, deepened the valley floor and created
an impressive, nearly 100-metre-high conglomerate cliff.
The water that flows over the cliff in two steep drops now
forms the Peričnik Fall.
Visitors who exercise due caution and wear hiking boots
can approach the waterfall from the back and experience
first-hand the force and rate of fluvial erosion.

KLIC V SILI
EMERGENCT CALL

Operacijo Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku - Pot Julijske Alpe delno financira
Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

O

SN

Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja,
določen za izvajanje Programa podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

200 cm

200 cm
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PRIMERI MOŽNIH NAMESTITEV, PRITRDITEV IN POSTAVITEV

IV/2

str.:
12

EK

vpeti znaki

M 70
Sestavljen znak:
posamični + enotni znak

enotni znak

M 70
enotni znak

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

REPUBLIKA SLOVENIJA

UT

Kluže - Bovška vrata
Kluže – The Gateway to Bovec

TRIGLAVSKI
TRIGLAVSKI NARODNI
NARODNI PARK

Mangrt

Mangrt

Na vrh Mangrta (2679 m), ene od najvišjih slovenskih
gora, vodijo tri zahtevne označene planinske poti.
Slikovito območje Mangrta sodi med biotsko
najzanimivejše in edinstvene predele Triglavskega
narodnega parka. Dve poti, ki sta najbolj obiskani, se
začneta na najvišji točki Mangrtske ceste – na sedlu, v
nadaljevanju pa se razcepita.

Murka
(Nigritella rhellicani)
Nigritella

M 70
ležeči enotni znak

Kozorog
(Capra ibex)
Alpine ibex

Alpski svizec
(Marmota marmota)
Alpine marmot

Triglavska neboglasnica
(Eritrichium nanum)
King of the Alps

JULIANA TRAIL – pohodniška pot / hiking trail

Operacijo Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku - Pot
Julijske Alpe delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

SENARSKA POT / TRAIL – pohodniška pot / hiking trail

SOŠKA POT / SOČA TRAIL – pohodniška pot / hiking trail

Za vsebino je odgovoren Javni zavod za turizem Dolina Soče. Organ
upravljanja, določen za izvajanje Programa podeželja RS za obdobje
2014-2020, je Ministerstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Krožna pohodniška pot BAVŠICA / BAVŠICA circular hiking trail
Označena planinska pot / designated mountain trail

0

KLIC V SILI
EMERGENCY CALL

TRIGLAVSKI
TRIGLAVSKI NARODNI
NARODNI PARK

Mangrt

Mangrt

Murka
(Nigritella rhellicani)
Nigritella

Kozorog
(Capra ibex)
Alpine ibex

1

2 km

Čas hoje / Duration:
Korita Koritnice / Koritnica Gorge – 20 min
Trdnjava Fort Hermann / Fort Hermann – 35 min
Veliki Rob (1313 m) – 2 h 20 min
Krožna pohodniška pot Bavšica / Bavšica circular hiking trail – 3 h
Rombon (2208 m) – 5 h

Three designated hiking trails lead to the top of Mangrt
mountain (2679 metres), which is one of the highest
Slovenian mountains.
The picturesque Mangrt area is one of the most
interesting and unique biodiverse areas of the Triglav
National Park. The two most popular trails start at the
highest point of Mangrtska cesta road – on the saddle,
and they split at a higher point.

SN

Na vrh Mangrta (2679 m), ene od najvišjih slovenskih
gora, vodijo tri zahtevne označene planinske poti.
Slikovito območje Mangrta sodi med biotsko
najzanimivejše in edinstvene predele Triglavskega
narodnega parka. Dve poti, ki sta najbolj obiskani, se
začneta na najvišji točki Mangrtske ceste – na sedlu, v
nadaljevanju pa se razcepita.

Planika
(Leontopodium alpinum)
Edelweiss

Alpski svizec
(Marmota marmota)
Alpine marmot

NARAVNI SPOMENIK

Triglav National Park is the only national park in Slovenia. It is an exceptional
experience to visit the nature and cultural landscape of the park, but we should
never forget that we are only guests in this environment.

Three designated hiking trails lead to the top of Mangrt
mountain (2679 metres), which is one of the highest
Slovenian mountains.
The picturesque Mangrt area is one of the most
interesting and unique biodiverse areas of the Triglav
National Park. The two most popular trails start at the
highest point of Mangrtska cesta road – on the saddle,
and they split at a higher point.

Planika
(Leontopodium alpinum)
Edelweiss

SLAP PERIČNIK

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Spoznati naravo
in kulturno krajino v parku je izjemno doživetje, vendar moramo pri tem
upoštevati, da smo obiskovalci le gostje občutljivega okolja.

Kluže in Fort Hermann

Kluže and Fort Hermann

Na tej strateško pomembni lokaciji so
vedno znova gradili utrdbe. Rimska
in zatem beneška sta stali na levem
bregu reke Koritnice. Habsburžani
so zgradili novo trdnjavo, kjer je bil
sedež bovških glavarjev na desnem
bregu (1509). Zasedli in požgali so
jo Francozi (1797), Avstrijci pa so na
ruševinah zgradili današnjo (1882).
V njej je predstavljena zgodovina
Kluž. 100 m višje ležeča trdnjava
Fort Hermann (1905) naj bi s topovi
nadzorovala celo Bovško kotlino
in ščitila cestni dostop do Kluž.
Porušena je bila na začetku
1. svetovne vojne.

Fortresses were frequently built at
this strategically important location.
The Roman and Venetian fortresses
stood on the left bank of the
Koritnica River. The Habsburgs built
a new fortress on the right bank of
the river, which was used as the seat
of the Bovec governors (1509). The
fortress was seized and burned down
by the French (1797). On its ruins,
the Austrians built the fortress that
still stands today (1882). The fortress
features the history of Kluže. Fort
Hermann (1905), a fortress located
100 metres higher, used cannons
to control the entire Bovec valley
and to protect road access to Kluže.
The fort was demolished in the first
major bombardment
in the First World
War.

Avrikelj, lepi jeglič
(Primula auricula)
Auricula

Peričnik spada med najmlajše slapove v Sloveniji, saj je
nastal po zadnji ledeni dobi.
V spodnji del doline Vrata so ledeniške reke še pred zadnjo
ledeno dobo nanosile velike količine materiala v obliki
proda, ki se je sčasoma sprijel v kamnino – konglomerat.
V zadnji ledeni dobi se je ledenik zarezal v konglomerat,
poglobil dolino in ustvaril slikovit, skoraj 100 metrov visok
konglomeratni prag , čez katerega danes v dveh stopnjah
pada slap Peričnik.
Mogočnost in razsežnost slapa lahko doživimo čisto od
blizu, kajti s primerno obutvijo in pazljivostjo se mu lahko
približamo tudi z zadnje strani.
The Peričnik Fall, which was created after the last Ice Age,
is one of the youngest waterfalls in Slovenia.
Before the last Ice Age, glacial rivers deposited huge
quantities of material, mostly gravel, in the lower part of
the Vrata valley. These deposits eventually hardened into
the conglomerate. During the last Ice Age, the glacier cut
into the conglomerate rock, deepened the valley floor and
created an impressive, nearly 100-metre-high conglomerate
cliff. The water that flows over the cliff in two steep drops
now forms the Peričnik Fall.
Visitors who exercise due caution and wear hiking boots
can approach the waterfall from the back and experience
first-hand the force and rate of fluvial erosion.
Čas hoje / Duration:
Planina Bala (1181 m) – 1 h 30 min
Planina Bukovec (1131 m) – 1 h 30 min

Kluže Gorge

Reka Koritnica je na svoji poti
izdolbla 500 metrov dolga vijugasta
korita, ki so pri trdnjavi Kluže
globoka do 60 m; opazovati jih je
mogoče s cestnega mostu.

The Koritnica River has carved a
beautiful 500 metres long curved
gorge, which is 60 metres deep at
the Kluže Fort. The gorge can be
observed from the road bridge.

The valley splits in two parts here. The left hiking trail
takes you through the highest hamlet Logje to the Bala
pasture and further on to the demanding passages to Loška
Koritnica or the Zavetišče pod Špičkom hut. To the right,
the trail runs past the Bavšica Mountaineering Learning
Centre (PUS, PZS) and further over the Bukovec pasture
to the amazing Bavški Grintavec. Due to the relative
remoteness and absence of motor traffic, many parts of
the valley and rocky walls are an important habitat for
chamois, alpine ibex and other wild animals.

JULIANA TRAIL – pohodniška pot / hiking trail

SOŠKA POT / SOČA TRAIL – pohodniška pot / hiking trail

Krožna pohodniška pot BAVŠICA / BAVŠICA circular hiking trail
Označena planinska pot / designated mountain trail

000

0,5
0,5
0,5
0,5

km
111
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1
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Dolge in zahtevne označene poti / long and difficult designated trails:
Bavški Grintavec (2347 m) – 5 h
Zavetišče pod Špičkom / hut (2064 m) – 5 h 45 min

Živorodna kuščarica
(Lacerta vivipara)
Viviparous lizard

Kluška korita

Bavšica se tukaj razcepi v dva kraka. Levo planinska pot
pelje skozi najvišje ležeč zaselek Logje do planine Bala in
Zgornjega
naprej Skica
do zahtevnih
prehodov proti Loški Koritnici ali
in Spodnjega
Zavetišču
pod The
Špičkom. Desno vodi pot mimo Planinskega
Peričnika.
of the(PUS) Planinske zveze Slovenije (PZS)
učnegasketch
središča
Upper and Lower
in naprej
čez planino
Bukovec na markantni Bavški
Peričnik
Fall.
Grintavec. Zaradi relativne odmaknjenosti in odsotnosti
motornega prometa so dolinski predeli in divja ostenja
pomemben življenjski prostor za gamse, kozoroge in druge
prostoživeče živalske vrste.

Navadna pogačica
(Trollius europeus)
Globeflower

Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park.
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa podeželja
RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Dovoljeno za
lastnike zemljišč

22:00–6:00

Operacijo Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku - Pot Julijske Alpe delno financira Evropska unija iz sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Za vsebino je odgovoren Javni zavod Triglavski narodni park. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa podeželja
RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

22:00-6:00

KLIC V SILI
EMERGENCY CALL

Triglavska neboglasnica
(Eritrichium nanum)
King of the Alps

Operacijo Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku - Pot
Julijske Alpe delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Za vsebino je odgovoren Javni zavod za turizem Dolina Soče. Organ
upravljanja, določen za izvajanje Programa podeželja RS za obdobje
2014-2020, je Ministerstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

O

KLIC V SILI
EMERGENCY CALL

70 cm

Postavitev je okvirna, vsebina znakov je simbolna.
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180 cm

200 cm

Kozorog
(Capra ibex)
Alpine ibex

KLIC V SILI
EMERGENCT CALL

Operacijo Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku Pot Julijske Alpe delno financira Evropska unija iz sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

200 cm

V

NAČIN VKLJUČEVANJA DRUGIH INFORMACIJ IN OZNAČITEV V ZNAKE

str.:
13

1. V znake se vključuje OZNAČITVE mednarodnega pomena območja, kadar taka obveznost
izhaja iz ratificiranega ali podpisanega mednarodnega dogovora, kot v primeru UNESCO
– MAB območje in Geopark, na način, da se označevalni znak za mednarodno pomembno
območje (oblikovan na podlagi mednarodno dogovorjenih pravil) namesti pod posamični
označevalni znak širšega zavarovanega območja, vedno kot samostojni posamični znak.

REPUBLIKA SLOVENIJA

Take označitve se izvede le na lokacijah, kjer se meja MAB območja ali Geoparka stika z
mejo širšega zavarovanega območja.

T RIGLAV SKI

EK

N ARODN I PARK

BIOSFERNO OBMOČJE

UT

JULIJSKE ALPE

2. V znake se lahko vključuje INFORMACIJE o
- mednarodnem pomenu,
- mednarodnem ali drugem projektu (s pojasnitvijo učinka izvedenega projekta),
- tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih, ipd.

Log pod Mangrtom

Log pod Mangrtom

in sicer:

Je osrednje naselje doline, ki ga sestavljata Spodnji in
Gorenji Log. Ponaša se z bogato zgodovino ter številnimi
naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Prebivalcem je
poleg reje mlečne drobnice in planinskega pašništva,
lova, vzdrževanja predelske ceste in furmanstva omogočal
preživetje nekdanji rudnik svinca in cinka v Rablju.

Je osrednje naselje doline, ki ga sestavljata Spodnji in
Gorenji Log. Ponaša se z bogato zgodovino ter številnimi
naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Prebivalcem je
poleg reje mlečne drobnice in planinskega pašništva,
lova, vzdrževanja predelske ceste in furmanstva omogočal
preživetje nekdanji rudnik svinca in cinka v Rablju
(Cave del Predil).

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Pot miru

a.) na informativni znak, kot eno izmed informacij o zavarovanem območju ali naravni
vrednoti (kot del informativnega znaka),

V vsakem kotičku Zgornjega Posočja, Goriške,
sosednjih Brd, Vipavske doline in Krasa počiva
neizbrisen spomin na prvo svetovno vojno.
Vsaka kaverna, utrdba, strelski jarek, cerkev,
pot, mulatjera, hrib, gora, kostnica, pokopališče,
muzej ima svojo pripoved za tistega, ki zna
poslušati in videti ter razumeti in spoštovati.

SN

Priporočilo: vključevanje drugih vsebin se uskladi z upravljavcem zavarovanega območja
oziroma strokovno organizacijo za ohranjanje narave.

Najvišje ležeča cesta v Sloveniji nas pripelje tik pod
Mangrtsko sedlo (2072m). Velja za eno najlepših
visokogorskih cest. Vožnja po 12 km dolgi cesti, skozi
5 predorov, je neponovljivo doživetje s pogledom na
čudovite Julijske Alpe.
Log pod Mangrtom Foto:

Pot miru
V vsakem kotičku Zgornjega Posočja, Goriške,
sosednjih Brd, Vipavske doline in Krasa počiva
neizbrisen spomin na prvo svetovno vojno. Vsaka
kaverna, utrdba, strelski jarek, cerkev, pot, mulatjera,
hrib, gora, kostnica, pokopališče, muzej ima svojo
pripoved za tistega, ki zna poslušati in videti ter
razumeti in spoštovati.
Pot miru od Alp do Jadrana povezuje območja,
ljudi, ustanove ter bogato kulturno in naravno
dediščino vzdolž nekdanje soške fronte (1915–1917)
od Rombona do Devina. Fronta je bila prizorišče
enega od največjih spopadov na gorskem območju v
celotni zgodovini človeštva, 11. in 12. bitka pa sta bili
največja spopada na Slovenskem sploh.

Po poteh miru. Foto:

Pot po zgodovinski dediščini evropskega pomena
je posvečena vsem, ki so trpeli v prvi svetovni vojni,
in opominja, zakaj se vojne ne smejo več dogajati.
Predvsem pa spodbuja vrednoto miru in priložnosti
za skupni razvoj – za sodelovanje in spravo.
ireki: Soča, povej.

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

3. V znake se vključuje USMERJEVALNE OZNAKE o
- tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih, ipd.

O

Mangrtska cesta

Log pod Mangrtom Foto:

b.) na samostojni posamični informativni znak (modul 2, modul 5 - v primeru
informativnega piktograma), ki je tem informacijam v celoti namenjen ; v tem primeru se ta
posamični znak pri sestavljanju od zgoraj navzdol namesti tako, da sledi informativnemu
znaku za zavarovana območja ali naravne vrednote.

na samostojni posamični znak (M 1, M 5); v tem primeru se ta posamični znak namesti pod
usmerjevalne znake po tem pravilniku.

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

STRMEC

STRMEC

LOG POD MANGRTOM

POT MIRU

5

GORELJEK
POHODNIŠKA POT JULIANA

ALPE ADRIA TRAIL

POT MIRU
GORELJEK

5

POHODNIŠKA POT JULIANA

ALPE ADRIA TRAIL
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NAMEŠČANJE IN POSTAVITEV ZNAKOV NA MORJU

EK

Zavarovano območje na morju* se
označi z znaki na plavajočih bojah.
Plastična boja ovalne oblike je premera
cca. 1200 mm. Površina boje (celotne
konstrukcije) je živo rumene barve, na
drogu je pritrjen dvostranski opozorilni
znak (prav tako rumene barve), na
katerem sta simbol (pentlja) ter napis
v črni barvi. Boja je na vrhu droga
opremljena z rumeno utripajočo
svetilko za nočno opozarjanje (baterija
za napajanje svetilke je vsebovana v
samem svetilnem telesu). Na drogu,
ki nosi opozorilno tablo, je pritrjen tudi
radarski odbojnik.

O

SN

Opomba: pri označitvi zavarovanega
območja na morju se upošteva
mednarodno določen sistem pomorskih
oznak.

UT

Opozorilni znak na morju oziroma
plavajoča boja se pritrdi na dno z vrvjo/
verigo (na spodnjem delu betonska
utež ali sidrano v dno), ki je običajno
1/3 daljša od globine morja (upoštevaje
morski tok ipd.).

Skica boje

Barva boje: živo rumena - kot
obcestni prometni znak,
pentlja ter napis na tabli: ČRN
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NAMEŠČANJE IN POSTAVITEV ZNAKOV NA MORJU
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Skica postavitve (pritrditve)
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TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

pritrjen sestavljen znak M 9

str.:
12

ČELNA STRAN

PREREZ

razmak med ploščami
med 10 in 20 mm
160
80

odmik vijaka
12 mm od roba

12

1.200

15

UT

luknja Ø4
ugreznjena na Ø8

R 10

steber
120×120

SN

650

Ø

steber Ø160
650

R 10

±0

±0

120

160

90

600

TLORIS

vijak 4×70
25 10 125

500

10

120

vijak 4×70

90

+1.120

90 15 90 15 90

50

+1.000

90 15 90 15 90

12
15

luknja Ø4
ugreznjena na Ø8

20

+1.020

170

razmak med ploščami
med 10 in 20 mm
odmik vijaka
12 mm od roba

+1.200

PREREZ

EK

ČELNA STRAN

TLORIS

O

-500

-600

Vsled čim manjšega poseganja v naravo je smiselno,
da so nizki in manj obremenjeni stebri vkopani brez temeljenja.

GSPublisherVersion 0.31.100.100

50

merilo 1:10 ‧ mera je milimeter

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

pritrjen sestavljen znak M 35

str.:
12

ČELNA STRAN

razmak med vijakoma

+1.520
65 30 20

50

PREREZ

12

R 10
plošča 350×56

odmik vijaka
12 mm od roba

+1.500

razmak med ploščami
med 10 in 20 mm

+1.040 sp. rob table

693

1.520

1.470

UT

plošča 350×56

65

15

plošča 350×270

15

270

EK

15

luknja Ø4
ugreznjena na Ø8

+1.470 zg. rob table

70

4

8

M*

vrh vpetja stebra

+50

vpetje stebra

-50

vrh temelja

-350

dno temelja

-420

globina izkopa

vijak 4×70
merilo 1:5

50 50

betonski temelj
300×300×300

±0

90

O

350

TLORIS

* Detajli so na zadnji strani.

merilo 1:10 ‧ mera je milimeter

nasutje

70

10

90

vijak 4×70

zastirka

300

čevelj*

+348

298

SN

steber 90×90

300

51

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

pritrjen sestavljen znak M 50

str.:
12

30 20

+1.820

17

+1.770 zg. rob table
+1.800

plošča 500×90

plošča 500×90

razmak med ploščami
med 10 in 20 mm

90 15 90

15

plošča 500×390

15

390

EK

15

plošča 500×90

odmik vijaka
17 mm od robov

90

17

R 10

+1.065 sp. rob table

90

SN

10

775

1.820

1.770

UT

luknja Ø4
ugreznjena na Ø8

28

steber
90×90

500

50 50

15

401

betonski temelj
400×400×400

400

500

90

čevelj*
zastirka

90

28

+50

vpetje stebra

-50

vrh temelja

-450

dno temelja

-550

globina izkopa

±0

400
nasutje

100

401

O

90

vrh vpetja stebra

240

M*

vijak 4×70

+290

* Detajli so na zadnji strani.

GSPublisherVersion 0.31.100.100
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merilo 1:10 ‧ mera je milimeter

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

pritrjen sestavljen znak M 70

str.:
12

30 20

+2.020

17

+1.970 zg. rob table
+2.000

545

EK

15

plošča 700×90

odmik vijaka
17 mm od robov

90

17

R 10

plošča 700×545

125

15

luknja Ø4
ugreznjena na Ø8

15

razmak med ploščami
med 10 in 20 mm

125

UT

15

plošča 700×125

1.970

+1.040 sp. rob table

70

4

8
vijak 4×70
merilo 1:5

SN

750

2.020

plošča 700×125

steber
90×90

90

700

28

+50

vpetje stebra

-50

vrh temelja

240
zastirka

576

vrh vpetja stebra

±0

10

90

90

čevelj*

50 50

O

M*

vijak 4×70

+290

28

betonski temelj
400×400×400

* Detajli so na zadnji strani.

merilo 1:10 ‧ mera je milimeter

53

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

pritrjen ležeč znak M 70

str.:
12

PREREZ
vogal R10

V3
V1

V3 17 mm od obeh robov plošče

2
1/

plošča 700×545

17

5×45°

V2

2
1/

D

63

35°

Ø4 ugreznjeno na Ø8

+1.013 zg. rob znaka

EK

ČELNA STRAN

+847

vrh stebra

+784

vrh stebra

+290

vrh vpetja stebra

+50

vpetje stebra

-50

vrh temelja

-350

dno temelja

-420

globina izkopa

+700

V1

B

V2

C

55°

A

734
797

UT

5×45°

A

240

*Č

M*

50 50

TLORIS

betonski temelj
300×300×300

300

SN

čevelj*

zastirka

±0

90

M*

nasutje

70

690

300

O

90

* Detajli so na zadnji strani.

700

GSPublisherVersion 0.31.100.100
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merilo 1:10 ‧ mera je milimeter

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

pritrjen ležeč znak M 70

str.:
12

HRBTNA STRAN
V2

SESTAVNI DELI

D
C

EK

63

B
Ø4 < Ø10

55°

Ø4 ugreznjeno na Ø10
Ø4 < Ø10
20

455

183

150

280

535
101

610
495

50

20
40

90

90

A

2×B

2×C

40

40
40

90

40

M*

40

UT

Ø12

*Č

50

171

797
734

A

20

20

280

5×45°

D

SN

OKVIR POD PLOŠČO

260

20

50

20

260

plošča
700×545

40

20

40

40

V2

B

VIJAKI, merilo 1:5

V2

5
5

260

90
610

260

merilo 1:10 ‧ mera je milimeter

40

4
35

100

C

40

O
40

V1

D

120

odmik plošče

5

20

455

535
495

V1

9.8

9.8

8

3×V1

8×V2

4×V3

5×45°

55

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

vpet sestavljen (posamičen in enoten) znak M 70
740
700

90
45 65

29

50

26

+1.820
50
90

45

+1.725 zg. rob table

355

EK

1.280

1.820
700

V3

E
C

290

plošča (700+30)×(700+30)

+1.235

655
1.770

UT

290

C

+1.325

90

290

45 45

V2
45 45

+1.800

400

290

400

plošča (700+30)×(400+30)

1.770
700

+1.770 zg. rob okvirja

detajl 2*

60

45

30

30

20

20

90
65 45

str.:
12

290

290

45

15

65 45

C

D 700

zastirka

50 50

V1

betonski temelj
400×400×400

50

V2

vrh vpetja stebra

+50

vpetje stebra

-50

vrh temelja

-450

dno temelja

-550

globina izkopa

±0

V3
45 65

400
nasutje

detajl 1*
GSPublisherVersion 0.31.100.100

56

+290

26

V3

29

B

90

E1/E2

90

čevelj*

400

740

sp. rob okvirja

440

PREREZ

100

O

TLORIS

90

+490

A

M*

A

sp. rob table

240

ČELNA STRAN

+535
90

D

*Č

A

440

B

60

SN

60

200

45

60

D

merilo 1:10 ‧ mera je milimeter

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

vpet sestavljen (posamičen in enoten) znak M 70

str.:
12

30
60
20 50 40

41

20 29

Ø3 ugreznjeno na Ø8

90

60
235
355

45

A'

60
60

29

90

90

A

3×B

2×C

4×D

268
655
60
30

45

20

50

60

50

60

150
40
90

25
60

* Detajli so na zadnji strani.

268

290

290

440

4

70

80

90

90

O
6×V1

8

290
700

Ø12

M*

11.6

60

1.280
290
740

90

HRBTNA STRAN

4

Ø3 < Ø8

290

50

655

1.770

45 45 60

SN

90

Č*

6

2×E2

15 20 15

B

VIJAKI, merilo 1:5

Ø3 < Ø8

290

UT

268

V3

A

268

655

utor 90×20×50

EK

60 45 45 60

90

E2

41

355

235

355

E1

V1

29 20

90 30 20

90

60 45 45 50

SESTAVNI DELI

60

740
700

30 20

60
30
40 50 20

2×E1

8

12×V2 20×V3

merilo 1:10 ‧ mera je milimeter

57

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

vpet enoten znak M 70

str.:
12

740
700

90
45 65

29

50

26

+1.820
50

+1.770 zg. rob okvirja

90

45

+1.800
+1.725 zg. rob table

310

C

355

E

C

90

plošča (700+30)×(650+30)

45 45

740

650

V3

EK

400

310

detajl 2*

60

45

30

30

20

20

90
65 45

B

D

V2

290

60

+1.030 sp. rob okvirja

90

1.820
700
200

SN

45

980
15

65 45

C

D 700

50 50

V1

betonski temelj
400×400×400

50

V2

V3
45 65

400
nasutje

detajl 1*
GSPublisherVersion 0.31.100.100

58

vpetje stebra

-50

vrh temelja

-450

dno temelja

-550

globina izkopa

26

V3

29

B

90

E

90

čevelj*
zastirka

400

740

+50
±0

100

O

TLORIS

90

vrh vpetja stebra

440

PREREZ

M*

A

+290

240

ČELNA STRAN

A
*Č

A

+1.075 sp. rob table

655
1.770

290

1.770

60

UT

45

60

D

merilo 1:10 ‧ mera je milimeter

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

vpet enoten znak M 70

str.:
12

740
700

30
60
20 50 40

SESTAVNI DELI

45 45 50

90 30 20

60
30
40 50 20

20
41
29

EK

45 45

UT

90

utor 90×20×50

560

V1

B

140

V3

41

90 30 20

140
560

280

E

29 20

15 20 15

60

60

50

Ø3 ugreznjeno na Ø8

280
560

Ø12
290

60

11.6

8

8

4×V1

6×V2

10×V3

merilo 1:10 ‧ mera je milimeter

* Detajli so na zadnji strani.

A'

A

29

90

2×B

2×C

30

45

20

45
25

50

60

50

60

140

150
40
90

90

4

70

80

90

90

O

310

M*

4

700

740

HRBTNA STRAN

6

140

740

Č*

VIJAKI, merilo 1:5

290

310

Ø3 < Ø8

980

SN

1.770

90

A

2×D

2×E

59

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

vpet enoten znak M 70

str.:
12

1.440
1.400

90
45 65

29

50

26

+2.020
50

+1.970 zg. rob okvirja
+2.000

90

45

+1.925 zg. rob table

+1.205

1.970

2.020

585

V3

330

C

320

320

60

C

90

V3

vrh vpetja stebra

+50

vpetje stebra

-50

vrh temelja

±0

V1
50

1.400

V2

V3
45 65

detajl 1*
GSPublisherVersion 0.31.100.100

60

+290

26

B

D

sp. rob okvirja

480
50 50

1.440

29

O
15

65 45

+530

TLORIS

90

E

sp. rob table

240

ČELNA STRAN

90

+575

A
*Č

A

M*

A

45

60
320

240

320

D

čevelj*

480

60

B

V2

SN

45

D

PREREZ

E

90

1.970

330

C

+1.295

90

1.350

UT

plošča (1400+30)×(1350+30)

1.440

1.350

330

585

EK

330

detajl 2*

60

45

30

30

20

20

90
65 45

merilo 1:10 ‧ mera je milimeter

betonski temelj
400×400×400

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

vpet enoten znak M 70

str.:
12

46 44 50

90 30 20

SESTAVNI DELI
20

35

20

35

utor 90×20×50

Ø3 ugreznjeno na Ø8
Ø3 < Ø8

60
320

330

90

146

UT

90

45 45

60

V1

146

585

EK

146
585

293

E

35
90 30 20

35

V3

1.970

6×V1

8

146

320

293
585
146
60

45

A'

A

29

90

90

* Detajli so na zadnji strani.

2×B

2×C

30

45

20

60

50
50

25

90

90

70
8

320

330
150
40

90

80

11.6

4

60

O
VIJAKI, merilo 1:5

4

1.400

1.440
330
740

90

Ø12

M*

6

Ø3 / Ø8

*Č

480

HRBTNA STRAN

320

50

146

90

SN

45 45

B

330

15 20 15

585

585

293

A

2×D

4×E

10×V2 18×V3

merilo 1:10 ‧ mera je milimeter

61

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

vpet ležeč enoten znak M 70

str.:
12

ČELNA STRAN

PREREZ
+1.185 zg. rob znaka
detajl P2*

F

EK

F

D

C

2
1/

C'

D
+940

vrh stebra

+814

vrh stebra

E'

distančnik 20×15×10

D'

V5 E

+700

S

G

V3

110

S

B

A'

400

400

A
N

B

V2

890

UT

C

N
A

50 50

čevelj*

betonski temelj
400×400×400

400

SN

V5

zastirka

vrh vpetja stebra

764

E

126

2
1/

+50

vpetje stebra

-50

vrh temelja

-450

dno temelja

-550

globina izkopa

TLORIS

V2

A

80

740

80

50

30

nasutje

100

detajl P1*

5×45°

50

N

B

150
150

V3

O

180

15×45°

20

50

20

1.000

A'
400

GSPublisherVersion 0.31.100.100
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merilo 1:10 ‧ mera je milimeter

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

vpet ležeč enoten znak M 70

str.:
12

D
C'

E

E'

EK

C

G

S

V3

D'

B

A

UT

A'

HRBTNA STRAN

N

NOSILEC PLOŠČE

80
20

270

270

80
20

700

100
65

F

20

30

100

V1

15
80

25

100
65

SN

50

15

D

V5

243

I čep Ø25×10, konično 1°

plošča (700+30)×(650+15)

243

E

E'
reža za odkap

V5

V4

D

G
30

15

100

O

C

635
845

C

50

80

30

* Detajli so na naslednji strani.

80

20

250
50

merilo 1:10 ‧ mera je milimeter

200
900
100

250

20

80
R 15

50

63

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

vpet ležeč enoten znak M 70

str.:
12

detajl P2, merilo 1:2

detajl P1, merilo 1:2
40

B

40

5 10 15 5 15
30
20

12

5

EK

5

80
50

50

60

8

E
F

V4

5

85

R 15

4
22 4
30 15

15

135
150

80

D

20

F

E'

UT

5
6
8
11
22 0
3 15

15

A'

85

5

8

5

V3

15

V2

100
180

15

15

5

60
80

NOGA, merilo 1:10
Ø9

15

vijačni sklop M10×70
2 × podložka Ø20/11
2 × ploska matica M8

20

15

25 10
20
10

Ø10

165
156

25 25
2010 8
16
Ø10

M8×45

25

O

470

15

50

10

25 25

Ø10

226

820

Ø10

300

25 25
20 20
10

186
15
matica M8, podložka Ø18/9

50

SN

70

250

50

10

5

15

SPONA, merilo 1:5

20 25 25

50

2×S

50

100

2×N

GSPublisherVersion 0.31.100.100
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merilo 1:10, 1:5 in 1:2 ‧ mera je milimeter

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

vpet ležeč enoten znak M 70

str.:
12

SESTAVNI DELI, merilo 1:10

90

Ø4 ugreznjeno na Ø12

45°

Ø2 ugreznjeno na Ø8

45°

20

45°

45°

80

55°

20

80

50

15

270

A'

B

2×D

2×E

200

30
140

2×E'

2×F

15

G

25
10

20
4

30

30

30

20

2×C

30

20

30

80

45°

80
20

80
100

80

SN

A

80

80

80

50

110

80

30

180

50

90

400

243

270

685

740

740
243

685
900

UT

764

845
745

890
110

1.000
820

80

380

126

25

EK

Ø25×15, Ø6
80

30

H

I

VIJAKI, merilo 1:5

tesarski vijak s prirobnico 8×160

vijak "DIN571" 8×70
s podložko M8/Ø20
6
4
70

70

100

4

60

8

160

O

8

20

11.6

20

8

8

4×V1

2×V2

12×V3

2×V4

18×V5

merilo 1:10, 1:5 in 1:2 ‧ mera je milimeter

65

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

detajli

str.:
12

čevelj 1, merilo 1:5

čevelj 2, merilo 1:5

Ø13

50

Tipsko jekleno vročecinkano okovje.
Za stebre, ki so podvrženi manjšim obrementvam.

EK

Čevelj oziroma noga iz nerjavečega jekla je povzeta po zasnovi podjetja GEAart.
Za stebre, ki so podvrženi večjim obremenitvam.

40

150

240

20 10

10

10

5×45°

130

Ø11

Ø13

590

660

138

a3,5

5

3

UT

40

298

Ø11

49

80

34

O

92

M 2× vijačni sklop M12×110*
2× podložka Ø24/Ø13×1,8

185
5
98

3

5

101
91

60
5

60

80
83

20 3

10 20 20 10

98
52

83
60
20 3

3 20

103

SN

190

417

420

a3,5

M 2× vijačni sklop M10×110*
2× podložka Ø21/Ø10,5×1,45

notranje mere

* Metrični vijak z delnim navojem in šesterokotno glavo (DIN 931~ISO 4014), šesterokotna matica (DIN 934~ISO 4032) in podložka oblike B.
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merilo 1:5 in 1:2 ‧ mera je milimeter

TEHNIČNI NAČRTI

IV/1

detajli

str.:
12

detajl 1, merilo 1:2

detajl 2, merilo 1:2

Steber in navpične letve okvirja pri vpetih znakih.
90
10
70
10

Nosilec in vodoravne letve okvirja pri vpetih znakih.
29
50
5
24
40
10

B

A

10

5
25

5

EK
V1

70
90

5

20

30

20

V3
5

25
30
30

5

90
70

E1/E2

V2

45
35

46

V1

26

20
15 5

15

10

D

V3

10

V3

5

R 10

20
25

15
5 10 10

10

4

R 10

25

C

20
35
45
45

5

5

20
25

4 15

20

15

26

UT

5

VIJAKI, merilo 1:5

lesna zveza, merilo 1:5

60

70
8

8

V1

V2

V3

SN

11.6

med navpičnim stebrom in vodoravnim nosilcem pri vpetih znakih.

90

80

Vijaki z delnim navojem za les in
stožčasto ugrezno glavo
6
4
4

vrh stebra, merilo 1:5

Zaobljen zaključek na vrhu stebra za zagotovitev odtekanja vode.
Pri vseh znakih.

50

20 29

A

41

26
15
Ø4 ugreznjeno na Ø11

B

30

60

O

30 20

50
20

90

R 61

V1

40

14
15

50

10

10

90

70

R 10

merilo 1:5 in 1:2 ‧ mera je milimeter

67

68

O
OS
SNN
U
UTT
E
EKK

