
1. TEHNIČNI IN OBLIKOVNI OPIS OZNAČEVALNIH 
TABEL 

 
GRADBIŠČNA TABLA 
 
 (1)  Gradbiščna tabla mora biti pravokotne oblike z merami najmanj 2,20/2,50 m*  

izdelana iz obstojnega materiala in barv. Podlaga table mora biti v svetli barvi, pisava pa v temni, 
praviloma črni barvi. Velikost črk ne sme biti manjša od 8 cm, pisava pa takšna, da so podatki čitljivi iz 

razdalje najmanj 15m. 
 

(2)  Na gradbiščni tabli morajo biti po vrsti napisani naslednji podatki: 

1.  naziv objekta glede na namen, skladno s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov in vrsta del – 

nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, sprememba namembnosti, nadomestna gradnja 
ali odstranitev oziroma rušenje; 

2. številka gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenj, če jih je bilo več, ter datum izdaje gradbenega 
dovoljenja in naziv organa, ki ga je izdal, z navedbami morebitnih njegovih sprememb, dopolnitev in 

podaljšanj; 

3.  naziv in sedež oziroma ime, priimek in naslov investitorja oziroma investitorjev, če jih je več; 

4.  naziv in sedež projektanta, ki je izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdeluje 
projekt za izvedbo oziroma projektantov, če jih je več; 

5.  naziv in sedež izvajalca gradnje oziroma izvajalcev, če jih je več; 

6.  naziv in sedež nadzornika. 

 
(3)  Na zgornjem ali spodnjem delu gradbiščne table mora biti označba ali logotip investitorja, lahko pa tudi 

izvajalca gradnje oziroma izvajalcev del, če se investitor in izvajalci tako dogovorijo. Gradnja  se  
sofinancira iz državnega proračuna, občinskega proračuna in evropskih strukturnih skladov, zato mora 

biti na zgornjem delu gradbiščne table nameščen logotip pristojnega državnega organa, občine oziroma 
Evropske unije. 

 
(4) Prostor na gradbiščni tabli, ki je rezerviran za informacije o prispevku Evropske unije, mora zavzemati 

najmanj 25% celotne površine table. 
 

(5) Zastavo Evropske unije je potrebno obrobiti z belo barvo in sicer z debelino v razmerju 1/25 glede na 
višino pravokotnika  (višina evropske zastave). 

 
(6) Občinski logotip in nacionalna zastava morata biti v ustreznem  sorazmerju  do zastave Evropske unije, 

nikakor pa ne smeta biti večje velikosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Izgled gradbiščne table (PRIMER): 
 

 
 

 
 

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA 
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ 

 
»NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST«  

 
 
 

 

OPERACIJO DELNO FINANCIRA REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

 
OPERACIJA SE DELNO FINANCIRA IZ PRORAČUNA OBČINE SVETI JURIJ V 

SLOVENSKIH GORICAH 
 
NASLOV OPERACIJE:         Prometna povezava urbanega središča z avtocesto 
 
GRADBENI PODATKI: ...……………………………………………………….. 
 
                                                    …………………...…………………………………...... 
 
                                                    …………………...…………………………………...... 
 
                                                    …………………...…………………………………...... 
 
                                                    …………………...…………………………………...... 
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BARVE: 

� barva osenčenega dela: 10% črne (C=0, M=0, Y=0, K=10%) 

 
 
RAZLAGALNA TABLA 
 

� Vsebinske zahteve 

Prostor na razlagalni tabli, rezerviran za informacije o prispevku Evropske unije, mora zavzemati najmanj 
25 % celotne površine in mora vsebovati naslednje informacije:  

� simbol Evropske unije (zastava) in navedbo »OPERACIJO JE  DELNO FINANCIRALA EVROPSKA 

UNIJA« 

� sklicevanje na zadevni sklad: 

� za ESRR »EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ« 

� slogan »NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST« 

� navedbo vrste in imena operacije: »PROMETNA POVEZAVA URBANEGA SREDIŠČA Z 
AVTOCESTO« 

Vse navedbe naj bodo zapisane z velikimi tiskanimi črkami in sredinsko poravnane. Črke, ki se uporabljajo 

za navedbo finančnega prispevka Evropske unije, pa morajo biti najmanj ENAKO velike kakor črke za 
nacionalne navedbe, čeprav je lahko tipografija drugačna. Sredinsko poravnani naj bosta tudi obe zastavi, ki 

sta enako veliki. Tabla naj bo na svetli podlagi, črke pa temne barve. 
 

Material za razlagalno tablo je lahko različen: pleksi steklo, kovina ali keramika (mora biti obstojen in 
odporen na vremenske vplive). 

 

� Tehnične in oblikovne zahteve 
 

Velikost table: minimalno 100/150 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Primer razlagalne table: 
 

 

 
 

OPERACIJO JE DELNO FINANCIRALA EVROPSKA UNIJA 
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ 

 

»NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST« 
 

«LC SELNICA OB MURI - SREBOTJE« 

 
 

 

OPERACIJO JE DELNO FINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA 

 
 

 
OPERACIJA SE JE DELNO FINANCIRALA  IZ PRORAČUNA OBČINE SVETI JURIJ V 

SLOVENSKIH GORICAH 
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