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Priloga 3

Simboli za označevanje kategorije in oblike označevalnih tabel za posamezno
vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov
I.

Simboli za označevanje kategorije nastanitvenih obratov
1. Za označevanje kategorije nastanitvenih obratov vrste hotel se uporablja simbol
zvezdica, v odgovarjajočem številu in obliki, kot sledi:
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2. Za označevanje kategorije nastanitvenih obratov vrste motel, penzion, gostišče,
apartma, kamp in prostori pri sobodajalcih (soba, počitniško stanovanje, počitniška
hiša), se uporablja simbol zvezdica, v odgovarjajočem številu in obliki, kot sledi:
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3. Za označevanje kategorije kmetij z nastanitvijo se uporablja simbol jabolka v
odgovarjajočem številu in obliki, kot sledi:

II.

Oblika označevalnih tabel za nastanitvene obrate
1. Označevalne table za posamezne vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov
imajo, upoštevaje odgovarjajoče število zvezdic, naslednjo obliko:

Označevalne table so narejene iz aluminijaste plošče debeline 5 milimetrov. Sprednja stranica
plošče je ščetkana. Tabla je z vseh strani svetlo eloksirana. Zvezdice so izdelane iz kovinske
litine, odporne na UV žarke. Prevlečene s temeljno barvo, antično zlato barvo 814 in lakirane z
dvokomponentnim lakom. Ogrodje table je narejeno iz aluminijaste pločevine debeline 2 mm.
Debelina ogrodja oziroma odmik table od stene je 15 mm. Ogrodje je na tablo pritrjeno z
dvostranskim lepilom in vijaki. Tabla z ogrodjem se na steno pritrdi z dvema vijakoma. Na steklo
se lepi z dvostranskim lepilom.
Velikost tabel za hotele je 390 mm x 275 mm, za ostale nastanitvene objekte, razen sob, je
velikost table 330 mm x 160 mm, velikost table za sobe je 330 mm x 130 mm. Grafika na
tablah je izdelana iz samolepilne folije predpisanih barv.
2. Označevalne table za kmetije z nastanitvijo imajo, upoštevaje odgovarjajoče
število jabolk, obliko kot sledi:
Označevalna tabla je iz keramičnih ploščic, vlepljenih v kovinski okvir s silikonskim lepilom.
Velikost table je 440 x 220 mm, z luknjami za pritrjevanje nosilne konstrukcije.
Plošča ima podkonstrukcijo za pritrjevanje na stavbo iz dveh delov. En del je pričvrščen na
ploščo, drugi pa se ob montaži pričvrsti na zid. Oba dela se nato zvijačita.
Zgornja polovica je barvi žgane gline nosi napis »TURISTIČNA KMETIJA«. Spodnja polovica v
beli barvi nosi ustrezno število jabolk v barvi žgane gline.
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