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1 PREDGOVOR  
 

Ta navodila sestavljata  dva osnovna dela, in sicer: 
- navodila za pripravo vloge za postavitev, prestavitev ali odstranitev turistične in druge 

obvestilne signalizacije (TOS) na državnih cestah z obrazci in 
- cenik za pripravo vloge za postavitev, prestavitev ali odstranitev turistične in druge 

obvestilne signalizacije (TOS) na državnih cestah.  
 
 

2 UVOD 
 

Na podlagi 54., 55., 57., 66., 76., 77. in 78. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 
109/2010, 48/12, 36/14-odl. US in 46/15, v nadaljevanju Zakon o cestah) in Pravilnika o 
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS št. 4/2016, v nadaljevanju Pravilnik 
o prometni signalizaciji) izda Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju 
DRSI) nalog za postavitev, prestavitev ali odstranitev turistične in druge obvestilne signalizacije 
(v nadaljevanju turistična signalizacija).  
 

2.1 PRIPRAVA VLOGE  

 
Za pridobitev naloga mora predlagatelj postavitve, prestavitve ali odstranitve turistične 
signalizacije oddat na DRSI popolno vlogo za izdajo naloga. Za znake, za katere na podlagi tega 
navodila pripravi vlogo občina, je potrebno vse zahtevane priloge vezati in oddati v treh izvodih. 
 

Za zagotavljanje enotnega in celovitega pristopa k reševanju prejetih vlog mora vlogo z vsemi 

zahtevanimi prilogami zagotovit: 

 organ ministrstva pristojnega za turizem: za znaka 9101 »Pozdrav ob vstopu v državo ali 
izstopu iz nje« in 9102 »Območje regije«; 

 občina: za znake 9103 »Območje občine«, 9104 »Območje naselja«, 9201 »Obvestilna 
tabla«, 9202 »Turistična cesta«, 9203 »Varovano območje narave«, 9301 
»Turističnoinformativna tabla«, 9401 »Usmerjevalna lamela«, 9402 »Informativna tabla« 
in za naslednje lamele, kadar se postavljajo v naselju: 9501 »Naravna znamenitost«, 
9502 »Kulturni spomenik«, 9503 »Prehrambni obrat«, 9504 »Prehrambni in nastanitveni 
obrat«, 9505 »Turistična kmetija«, 9506 »Hotel, motel, hostel«, 9601 »Ustanova v 
naselju«, 9602 »Objekt v naselju«, 9603 »Poslovno središče / gospodarski subjekt« in 
9604 »Avtomatski defibrilator«. 
V kolikor območje obravnave za znake 9201 »Obvestilna tabla«, 9202 »Turistična 

cesta«, 9203 »Varovano območje narave«poteka po več občinah, se pripravi ena vloga, 

ki zajame celotno območje obravnave (vložnik je občina, kjer je lociran objekt / turistična 

znamenitost oziroma turistični info center območja obravnave); 

 pooblaščen koncesionar rednega vzdrževanja državnih cest za naslednje lamele, kadar 
se postavljajo izven naselja: 9501 »Naravna znamenitost«, 9502 »Kulturni spomenik«, 
9503 »Prehrambni obrat«, 9504 »Prehrambni in nastanitveni obrat«, 9505 »Turistična 
kmetija«, 9506 »Hotel, motel, hostel«, 9601 »Ustanova v naselju«, 9603 »Poslovno 
središče / gospodarski subjekt« in 9604 »Avtomatski defibrilator«. 
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2.2 OBRAVNAVA VLOGE NA DRSI IN IZDAJA NALOGA 

 
Prejeto vlogo DRSI pregleda in preveri njeno usklajenost s: 

 Pravilnikom o prometni signalizaciji,  

 Tehničnimi pogoji za prometno signalizacijo in prometna ogledala, izdanimi s strani DRSI 
in 

 tem navodilom. 
 
Po potrebi se vloga zavrne ali predlagatelju pošlje poziv za dopolnitev vloge. Na podlagi popolne 
in ustrezne vloge DRSI pripravi nalog koncesionarju za postavitev, prestavitev ali odstranitev 
turistične signalizacije. Turistično signalizacijo lahko postavlja, prestavlja in odstranjuje le 
koncesionar na podlagi naloga DRSI. 
 

V kolikor predlagatelj koncesionarju ne povrne stroškov postavitve turistične signalizacije, 
koncesionar znake odstrani, pri čemer se odstranitev odredi z nalogom DRSI na predlog 
koncesionarja. 

3 VLOGA ZA POSTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE 

3.1 PRIPRAVA VLOGE ZA POSTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE 

 

Vloga za izdajo naloga mora vsebovati izpolnjene obrazce, predpisane s strani DRSI, ki so 

priloga temu navodilu: 

 

 Vloga za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije 

 Izjava lastnika/-ce parcele za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije 

 Izjava o kritju stroškov in izvedbi znakov z EC certifikati za turistično in drugo obvestilno 
signalizacijo 

 Lokacijski list za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije 
 
Obrazec Vloga za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (Priloga 1) 
V predpisan obrazec se vnesejo naslednji podatki: 

 osnovni podatki predlagatelja (ime / naziv, naslov), 

 navedba vrste / tipa turistične in druge obvestilne signalizacije, 

 označene priloge vloge, pri čemer je potrebno upoštevati naslednje: 
o izpolnjen lokacijski list je obvezna priloga vloge; 
o izpolnjen obrazec »Izjava predlagatelja postavitve turistične in druge obvestilne 

signalizacije na državnih cestah o kritju stroškov in izvedbi znakov z EC 
certifikati« je obvezna priloga vloge; 

o kopija odloka se priloži le za postavitev obvestilnih tabel in lamel za zavarovano 
območje narave, naravno vrednoto in kulturni spomenik; 

o drug dokument, ki dokazuje upravičenost za umestitev na turistično in drugo 
obvestilno signalizacijo (priporočilo resornega ministrstva) se priloži le v primeru 
vloge za postavitve obvestilnih tabel in lamel za zavarovano območje narave, 
naravno vrednoto in kulturni spomenik, ki so v postopku pridobitve odloka; 

o mapna kopija in zemljiškoknjižni izpisek za parcelo (ali drug ekvivalenten 
dokument), na kateri je predvidena postavitev znaka ter pisna izjava lastnika 
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parcele, da dovoljuje postavitev znaka, se priložijo le za parcele, katerih lastnik ni 
Republika Slovenija, DRSI, občina, javno dobro in podobno; 

o prikazi komunalnih vodov se priložijo le za postavitev lamel v naselju; 
o testni print formata cca. A5 skalarne pomanjšave se izdela in priloži vlogi le za 

likovni prikaz znaka 9201 »obvestilna tabla« in znaka 9203 »Varovano območje 
narave« (na svetlobnoodsevni foliji razreda RA1); 

o tehnološki elaborat vselej pripravi proizvajalec znaka turistične signalizacije in je 
obvezna priloga vloge; 

 kraj in datum izpolnjevanja vloge, 

 podpis predlagatelja postavitve turistične signalizacije. 
 
Obrazec Izjava lastnika/-ce parcele za postavitev turistične in druge obvestilne 
signalizacije (Priloga 2) 
V predpisan obrazec se vnesejo naslednji podatki: 

 osnovni podatki lastnika/-ce parcele (ime / naziv, naslov), 

 kraj in datum izpolnjevanja vloge, 

 št. parcele in št. ter ime katastrske občine, 

 tip in vsebina znaka turistične signalizacije, 

 podpis lastnika / - ce parcele 
 
Obrazec Izjava o kritju stroškov in izvedbi znakov z EC certifikati za turistično in drugo 
obvestilno signalizacijo (Priloga 3) 
V predpisan obrazec se vnesejo naslednji podatki: 

 osnovni podatki predlagatelja (ime / naziv, naslov), 

 kraj in datum izpolnjevanja vloge, 

 podpis predlagatelja postavitve turistične signalizacije. 
 

Obrazec Lokacijski list za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije  
(Priloga 4) 
Lokacijski list je potrebno izpolniti za vsako lokacijo posebej. V primeru postavitve sklopa lamel 
na eni lokaciji se izpolni lokacijski list za posamezen sklop (največ 7 lamel v enem sklopu). 
V predpisan obrazec se vnesejo naslednji podatki: 

 osnovni podatki lokacije, pri čemer je potrebno upoštevati naslednje: 
o izven naselja se lamele (znaki od 9501 do 9506 ter 9601, 9603 in 9604) 

postavljajo le v zadnjem križišču državne ceste z občinsko cesto, preko katere je 
objekt / turistična znamenitost dosegljiv/-a ob dodatnem pogoju, da križišče ni 
opremljeno s kažipotno signalizacijo za naselje, kjer je lociran objekt / turistična 
vsebina, ki je predmet obravnave; 

o šifra lokacije je zaporedna št. lokacije v primeru, da se vloga nanaša na več 
lokacij; 

o naselje opredeljujejo postavljeni prometni znaki 2434 »Naselje« in 2435 »Konec 
naselja«; 

o lega se določa glede na smer poteka stacionaže cestnega odseka; 

 osnovni podatki o parceli, na katero se nanaša vloga za postavitev znaka turistične 
signalizacije, 

 prikaz lokacije postavitve znaka: fotografija lokacije z označenim mestom postavitve 
znaka), 

 tip nosilne konstrukcije: polportalni nosilec, palična konstrukcija, montaža na drog javne 
razsvetljave, montaža na objekt…, 
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 vsebina: navede se tip /šifra in vsebina znaka. V primeru postavitve sklopa največ 7-ih 
lamel, se lamele navedejo po enakem vrstnem redu, kot bodo postavljene na terenu, 

 osnovni podatki objekta / turistične znamenitosti 

 fotografije objektov za obveščanje in oglaševanje in starih znakov, predvidenih za 
odstranitev: velja za  vsebine, ki se umestijo na turistično signalizacijo in so postavljeni v 
varovalnem pasu državne ceste brez veljavnega soglasja DRSI 

 pregledna situacija: označena državna cesta, lokacija turistične signalizacije, lokacija 
objekta 7 turistične znamenitosti 7 območja, ki se umesti na turistično signalizacijo. 
Merilo in format lista se prilagodi glede na velikost območja obravnave. V primeru, da se 
z eno vlogo postavlja večje število znakov turistične signalizacije, se za vse znake 
pripravi ena skupna pregledna situacija. 

 

3.2 CENIK ZA PRIPRAVO VLOGE ZA POSTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE  

 
Glede na potrebne aktivnosti se iz cenika (Priloga 6) izbere pravilno ceno: 

- glede na lokacijo posega: v naselju ali izven naselja;  
- glede na vrsto znaka/table na katero se nanašajo:  

o znak A: 9203 »Varovano območje narave«, 9501 »Naravna znamenitost«, 9502 
»Kulturni spomenik« ali  

o znak B: vsi ostali znaki in table; 
- glede na lastništvo lokacije: 

o javno zemljišče (kadar je lastnik država, občina, DRSI ali gre za javno dobro) ali  
o privatno zemljišče. 

 
Cena velja za izdelavo ene vloge za eno lokacijo. V primeru, da je na eni vlogi vključenih več 

lokacij se za vsako naslednjo za postavitev obračuna 35% osnovne cene iz cenika. 

4 VLOGA ZA PRESTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE 

4.1 PRIPRAVA VLOGE ZA PRESTAVITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE 

 
Za prestavitev turistične signalizacije, postavljene na podlagi izdanega naloga DRSI, je potrebno 
pripraviti enako vlogo kot za postavitev turistične signalizacije (glej točko 3.1), razen: 

 na lokacijskem obrazcu ni potrebno izpolniti podatke, vezane na osnovne podatke 
objekta / turistične znamenitosti; 

 ni potrebno priložiti kopije odlokov o razglasitvi in drugih dokazil o ustreznosti za 
umestitve na turistično signalizacijo; 

 ni potrebno izdelati testnih printov na svetlobnoodsevni foliji; 

 tehnološki elaborat mora vsebovat le prikaz nosilne konstrukcije s pripadajočim temeljem 
in pritrdilnim materialom. 

 

4.2 CENIK ZA PRIPRAVO VLOGE ZA PRESTAVITEV TURISTIČNE 

SIGNALIZACIJE 

 

Glede na potrebne aktivnosti se iz cenika (Priloga 6) izbere pravilno ceno: 
- glede na lokacijo posega: v naselju ali izven naselja;  
- glede na vrsto znaka/table na katero se nanašajo:  
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o znak A: 9203 »Varovano območje narave«, 9501 »Naravna znamenitost«, 9502 
»Kulturni spomenik« ali  

o znak B: vsi ostali znaki in table; 

- glede na lastništvo lokacije: 
o  javno zemljišče (kadar je lastnik država, občina, DRSI ali gre za javno dobro) ali  
o privatno zemljišče. 

 
Cena velja za izdelavo ene vloge za eno lokacijo. V primeru, da je na eni vlogi vključenih več 

lokacij se za vsako naslednjo za prestavitev obračuna 50% osnovne cene iz cenika. 

5 VLOGA ZA ODSTRANITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE 

5.1 PRIPRAVA VLOGE ZA ODSTRANITEV TURISTIČNE SIGNALIZACIJE 

 
Za odstranitev turistične signalizacije se izpolni obrazec Vloga za odstranitev turistične in druge 
obvestilne signalizacije, ki je priloga tega navodila (Priloga 5).  
Obrazec vsebuje naslednje podatke: 

 osnovne podatke o lastniku turistične signalizacije, 

 vrsta / tip znaka in njegova vsebina, 

 razlog za odstranitev znaka, 

 s podpisom obrazca lastnik turistične signalizacije potrjuje, da bo koncesionarju kril vse 
stroške odstranitve predmetnega znaka. 

 

5.2 CENIK ZA PRIPRAVO VLOGE ZA ODSTRANITEV TURISTIČNE 

SIGNALIZACIJE 

 

Priprava vloge za odstranitev turistične signalizacije zajema enak obseg dela ne glede na tip in 

lokacijo odstranitve. 

 

Cena velja za izdelavo ene vloge za eno lokacijo. V primeru, da je na eni vlogi vključenih več 

lokacij se za vsako naslednjo za odstranitev obračuna 40% osnovne cene iz cenika (Priloga 6). 

6 POSTAVITEV TURISTIČNO OBVESTILNE SIGNALIZACIJE  
 

Cenik za postavitev turistično obvestilne signalizacije je sestavljen iz dveh cenikov: 
- cenik za postavitev lamel na drogovih in polportalih in 
- cenik za postavitev informativnih tabel. 

  
Cena na ceniku vključuje vse stroške postavitve (zakoličbo, izkop, postavitev, zaporo… ter tudi 
ves material (dobava lamel, table, drogovi, temelji, konstrukcija portala…). 
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6.1 CENIK ZA POSTAVITEV LAMEL NA DROGOVIH IN POLPORTALIH 

 
Cena postavitve lamel je odvisna od:  

- tipa: na drogovih / na polportalu; 
- velikosti lamel 1300x250 oziroma 1600x300; 
- števila lamel na TOS: 1 do 7 kosov na kompoziciji; 
- podlage na kateri se postavlja TOS: asfaltirana / ni asfalta; 
- obstoja komunalnih vodov na območju postavitve: obstajajo / ne obstajajo. 

 
V ceniku (Priloga 7) je potrebno izbrati pravo ceno glede na zgoraj naštete parametre. Za lažje 
iskanje lahko v koloni »Število lamel« izberemo pravo število (med 1 in 7) in tako zožimo nabor 
cen, med katerimi izbiramo.  
 

 
 
Excel dokument v Prilogi 9 nam omogoča izbiro števila lamel. 
 

6.2 CENIK ZA POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL 

 
Cena postavitve informativnih tabel je odvisna od:  

- velikosti table, 
- podlage na kateri se postavlja TOS: asfaltirana / ni asfalta 
- obstoja komunalnih vodov na območju postavitve: obstajajo / ne obstajajo. 

 
Table so glede na dimenzije razdeljene v tri kategorije: 

- tabla do 1,2 m2 za katero ni potrebna ojačitev konstrukcije, 
- tabla nad 1,2 m2, širine do 1m za katero je potrebna ojačitev konstrukcije in  
- tabla širša od 1 m za katero je potreben dodaten drog (trije drogovi) in ojačitev 

konstrukcije. 
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Cenik je v Prilogi 8 in v excel dokumentu v Prilogi 9.  
 
Cenik v Prilogi 9 za postavitev turistično obvestilne signalizacije za informativne table omogoča 
izračun končne cene, glede na velikost table. Ta izračun cene postavitve informativnih tabel je 
izdelan samo za table velikosti 0,5 m2 do 4,0 m2. Če zeleno polje pustimo prazno, se nam izpiše 
cena postavitve brez table. 
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7 PRILOGE 
 

PRILOGA 1: Obrazec Vloga za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije 

PRILOGA 2: Obrazec Izjava lastnika/-ce parcele za postavitev turistične in druge obvestilne                        

          signalizacije 

PRILOGA 3: Obrazec Izjava o kritju stroškov in izvedbi znakov z EC certifikati za turistično in  

          drugo obvestilno signalizacijo 

PRILOGA 4: Obrazec Lokacijski list za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije 

PRILOGA 5: Obrazec Vloga za odstranitev turistične in druge obvestilne signalizacije 

PRILOGA 6: Cenik za pripravo vlog za postavitev/prestavitev/odstranitev turistično obvestilno  

          signalizacije 

PRILOGA 7: Cenik za postavitev lamel na drogovih in polportalih 

PRILOGA 8: Cenik za postavitev informativnih tabel 

PRILOGA 9: Cenik za postavitev/prestavitev/odstranitev turistično obvestilne signalizacije ter  

          cenik lamel in tabel 

 

 

 



OBRAZEC 
VLOGA ZA POSTAVITEV / PRESTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE 

 
 

Predlagatelj postavitve / prestavitve 

turistične in druge obvestilne signalizacije 

(naziv, naslov) 

Predlagatelj  

Naslov 
 

Vrsta / tip turistične in druge obvestilne 

signalizacije  

 

 

 

 

Priloge (označi  dokument, ki je priložen vlogi) 

 Izpolnjen obrazec »Lokacijski list« 

 

 Izpolnjen obrazec »Izjava predlagatelja postavitve turistične in druge obvestilne 

signalizacije na državnih cestah o kritju stroškov in izvedbi znakov z EC certifikati« 

 

 Kopija odloka o razglasitvi območja za zavarovano območje narave, kulturni spomenik 

 

 Drug dokument, ki dokazuje upravičenost za umestitev na turistično in drugo obvestilno 

signalizacijo (priporočilo resornega ministrstva) 

 

 Mapna kopija in zemljiškoknjižni izpisek za parcelo (ali drug ekvivalenten dokument), na 

kateri je predvidena postavitev znaka ter pisna izjava lastnika parcele, da soglaša s 

postavitvijo znaka (ni potrebno, če je lastnik parcele Republika Slovenija, Direkcija RS za 

ceste, Občina, javno dobro in podobno) 

 

 Prikaz komunalnih vodov (za lamele v naseljih) 

 

 Testni print formata cca. A5 skalarne pomanjšave (za likovni prikaz znaka 9201 »obvestilna 

tabla« in znaka 9203 »Varovano območje narave« na svetlobnoodsevni foliji razreda RA1)  

 

 Tehnološki elaborat (pripravi proizvajalec znaka turistične in druge obvestilne signalizacije) 

a. EC certifikat za zadevni znak  

b. EC certifikat za drog (stebriček) 

c. CE izjava o lastnostih za zadevni znak 

d. CE izjava o lastnostih za drog (stebriček) 

e. delavniška skica znaka 

f. prikaz nosilne konstrukcije s pripadajočim temeljem in pritrdilnim materialom 

(za ne-tipske primere postavitev potrdi statik) 

 

 

 

Predlagatelj postavitve / prestavitve 

turistične in druge obvestilne signalizacije 

Ime in Priimek 

(podpis odgovorne osebe predlagatelja) 

Kraj in datum 

PRILOGA 1



IZJAVA 
LASTNIKA/-CE PARCELE ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE 

 

 

Lastnik/-ca parcele 

Naslov 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:  

 

 

 

 

Zadeva:  IZJAVA lastnika/-ce parcele za postavitev turistične in druge obvestilne 

signalizacije  

 

 

 

Spodaj podpisani lastnik/-ca ime in priimek                                              , izjavljam, da 

dovoljujem postavitev znaka turistične in druge obvestilne signalizacije –    tip          in          

vsebina         znaka                                                   na parceli št. parcele, k.o.                                           

, katere lastnik/-ca oziroma solastnik/-ca sem. 

 

 

 

 

 

 

 

Ime in Priimek 

 

(podpis lastnika/-ce parcele) 

 

          

PRILOGA 2



IZJAVA 
O KRITJU STROŠKOV IN IZVEDBI ZNAKOV Z EC CERTIFIKATI  

ZA TURISTIČNO IN DRUGO OBVESTILNO SIGNALIZACIJO 

 

 

 

Predlagatelj postavitve turistične in  

druge obvestilne signalizacije 

Naslov 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:  

 

 

 

Zadeva:  IZJAVA predlagatelja postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije na 

državnih cestah o kritju stroškov in izvedbi znakov z EC certifikati 

 

 

 

Na podlagi 2. odstavka 77. člena Zakona o cestah ((ZCest-1) Ur.l.RS, št. 109/2010) in skladno s 

točko 1.1 Navodila za postavitev, prestavitev in odstranitev turistične in druge obvestilne 

signalizacije na državnih cestah izjavljam, da bomo pristojnemu koncesionarju rednega 

vzdrževanja državnih cest na zadevnem območju krili vse stroške postavitve, vzdrževanja in 

odstranitve turistične in druge obvestilne signalizacije ter odstranitve objektov za obveščanje in 

oglaševanje ter starih znakov, predvidenih z delovnim nalogom upravljavca cest na podlagi 

vloge. 

 

 

Hkrati potrjujem, da bo znake turistične in druge obvestilne signalizacije izdelal proizvajalec 

prometne signalizacije, ki ima pridobljen EC – certifikat o skladnosti za stalno vertikalno cestno 

signalizacijo - turistično in drugo obvestilno signalizacijo na podlagi standarda SIST EN 12899-

1:2008 ob upoštevanju Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l.RS, 

št. 99/2015) in s strani Direkcije RS za infrastrukturo izdanimi Tehničnimi pogoji za prometno 

signalizacijo in prometna ogledala. 

 

 

 

 

 

Predlagatelj postavitve turistične  

in druge obvestilne signalizacije 

Ime in Priimek 

(podpis odgovorne osebe predlagatelja) 

 

 

PRILOGA 3



OBRAZEC 
LOKACIJSKI LIST 

 ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE 

 
Osnovni podatki lokacije 

Šifra lokacije Naselje (v/izven) Št. ceste Št. odseka Stacionaža Lega 

      

 

Osnovni podatki parcele 

Katastrska občina 
(št. in ime) 

Št. parcele Lastnik parcele Komunalni vodi 
(da/ne) 

    

 

Prikaz lokacije TS (fotografija z označeno lokacijo postavitve znaka) 

 

 

Tip konstrukcije (polportalni nosilec, palična 

konstrukcija, drog JR, montaža na objekt…) 

 

 

Vsebina TS 

Tip znaka / šifra znaka Vsebina 

  

  

  

  

  

  

  

PRILOGA 4 



OBRAZEC 
LOKACIJSKI LIST 

 ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE 

 
Osnovni podatki objekta / turistične znamenitosti (za lamele nestandardnih vsebin, obvestilne table) 

Državni / občinski odlok / ostala dokazila  
(da/ne) 

 

Varna in dostopna cestna povezava (da/ne)  

Parkirišča zunaj vozišča ceste (da/ne)  

Odpiralni čas  

Opis objekta / turistične znamenitosti  

 

Objekti za obveščanje in oglaševanje / stari znaki za odstranitev  

Da / ne  

 

Fotografije objektov za obveščanje in oglaševanje / starih znakov, predvidenih za odstranitev  

 

PRILOGA 4 



OBRAZEC 
LOKACIJSKI LIST 

 ZA POSTAVITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE 

 
Pregledna situacija (označena državna cesta, lokacija TS, lokacija objekta/turistične 

znamenitosti/območja, ki se označuje s TS) 

 

 

PRILOGA 4 



VLOGA 
ZA ODSTRANITEV TURISTIČNE IN DRUGE OBVESTILNE SIGNALIZACIJE 

 

Predlagatelj odstranitve turistične in druge 
obvestilne signalizacije 
(naziv, naslov) 

 

 

Vrsta / tip in vsebina znaka turistične in 

druge obvestilne signalizacije, predvidenega 

za odstranitev  

 

 

Lokacija znaka turistične in druge obvestilne 
signalizacije, predvidenega za odstranitev 
(cesta, odsek, stacionaža, lega) 
 

 

Razlog odstranitve  

 

 

 

S podpisom izjavljam, da bomo na podlagi 2. odstavka 77. člena Zakona o cestah ((ZCest-1) 

Ur.l.RS, št. 109/2010) in skladno s točko 1.3 Navodila za postavitev, prestavitev in odstranitev 

turistične in druge obvestilne signalizacije na državnih cestah, pristojnemu koncesionarju 

rednega vzdrževanja državnih cest na zadevnem območju krili vse stroške odstranitve turistične 

in druge obvestilne signalizacije na podlagi te vloge. 

 

 

 

 

 

 

Predlagatelj odstranitve turistične  

in druge obvestilne signalizacije 

Ime in Priimek 

(podpis odgovorne osebe predlagatelja) 

 

Kraj in datum 
 

PRILOGA 5



Cena brez DDV 22% DDV Cena z DDV

v naselju‐znak B‐javno zemljišče 105,43 23,19 128,62

v naselju‐znak B‐privatno zemljišče 123,16 27,10 150,26

v naselju‐znak A‐javno zemljišče 158,59 34,89 193,48

v naselju‐znak A‐privatno zemljišče 176,31 38,79 215,10

izven naselja‐znak B‐javno zemljišče 92,15 20,27 112,42

izven naselja‐znak B‐privatno zemljišče 109,86 24,17 134,03

izven naselja‐znak A‐javno zemljišče 145,30 31,97 177,27

izven naselja‐znak A‐privatno zemljišče 163,02 35,86 198,88

Cena velja za izdelavo vloge za eno lokacijo. 

Če je na vlogi več lokacij se za vsako naslednjo obračuna 35% osnovne cene.

LEGENDA:

javno zemljišče: lastnik država, občina, DRSI ali javno dobro

znak A:  9203 »Varovano območje narave«, 9501 »Naravna znamenitost«, 9502 »Kulturni spomenik«

znak B: vsi znaki razen zanki navedeni pod A

 Z DNE 4.12.2017
Tip vloge

CENIK ZA IZDELAVO VLOG ZA 
POSTAVITEV TURISTIČNO OBVESTILNE  SIGNALIZACIJE

POSTAVITEV V EUR

PRILOGA 6



Cena brez DDV 22% DDV Cena z DDV

v naselju‐znak B‐javno zemljišče 89,34 19,65 108,99

v naselju‐znak B‐privatno zemljišče 104,11 22,90 127,01

v naselju‐znak A‐javno zemljišče 93,77 20,63 114,40

v naselju‐znak A‐privatno zemljišče 108,53 23,88 132,41

izven naselja‐znak B‐javno zemljišče 76,05 16,73 92,78

izven naselja‐znak B‐privatno zemljišče 90,81 19,98 110,79

izven naselja‐znak A‐javno zemljišče 80,48 17,71 98,19

izven naselja‐znak A‐privatno zemljišče 95,25 20,96 116,21

Cena velja za izdelavo vloge za eno lokacijo. 

Če je na vlogi več lokacij se za vsako naslednjo obračuna 50% osnovne cene.

LEGENDA:

javno zemljišče: lastnik država, občina, DRSI ali javno dobro

znak A:  9203 »Varovano območje narave«, 9501 »Naravna znamenitost«, 9502 »Kulturni spomenik«

znak B: vsi znaki razen zanki navedeni pod A

CENIK ZA IZDELAVO VLOG ZA 
PRESTAVITEV TURISTIČNO OBVESTILNE  SIGNALIZACIJE

 Z DNE 4.12.2017
Tip vloge

PRESTAVITEV V EUR

PRILOGA 6



Cena brez DDV 22% DDV Cena z DDV

v naselju‐znak B‐javno zemljišče 16,84 3,70 20,54

v naselju‐znak B‐privatno zemljišče 16,84 3,70 20,54

v naselju‐znak A‐javno zemljišče 16,84 3,70 20,54

v naselju‐znak A‐privatno zemljišče 16,84 3,70 20,54

izven naselja‐znak B‐javno zemljišče 16,84 3,70 20,54

izven naselja‐znak B‐privatno zemljišče 16,84 3,70 20,54

izven naselja‐znak A‐javno zemljišče 16,84 3,70 20,54

izven naselja‐znak A‐privatno zemljišče 16,84 3,70 20,54

Cena velja za izdelavo vloge za eno lokacijo. 

Če je na vlogi več lokacij se za vsako naslednjo obračuna 40% osnovne cene.

LEGENDA:

javno zemljišče: lastnik država, občina, DRSI ali javno dobro

znak A:  9203 »Varovano območje narave«, 9501 »Naravna znamenitost«, 9502 »Kulturni spomenik«

znak B: vsi znaki razen zanki navedeni pod A

CENIK ZA IZDELAVO VLOG ZA 
ODSTRANITEV TURISTIČNO OBVESTILNE  SIGNALIZACIJE

 Z DNE 4.12.2017
Tip vloge

ODSTRANITEV V EUR

PRILOGA 6



ZA LAŽJE ISKANJE IZBERI ŠTEVILO LAMEL, NATO PA IZ NABORA USTREZNO CENO CENO. 

Število 

lamel Opis 1 Opis 2 Cena brez DDV 22% DDV Cena z DDV

1 Lamele 1300x250mm: 1 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 219,36 48,26 267,62

1 Lamele 1300x250mm: 1 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 280,36 61,68 342,04

1 Lamele 1300x250mm: 1 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 232,94 51,25 284,19

1 Lamele 1300x250mm: 1 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 293,94 64,67 358,61

2 Lamele 1300x250mm: 2 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 275,02 60,50 335,52

2 Lamele 1300x250mm: 2 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 336,02 73,92 409,94

2 Lamele 1300x250mm: 2 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 288,60 63,49 352,09

2 Lamele 1300x250mm: 2 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 349,60 76,91 426,51

3 Lamele 1300x250mm: 3 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 454,99 100,10 555,09

3 Lamele 1300x250mm: 3 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 576,99 126,94 703,93

3 Lamele 1300x250mm: 3 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 477,55 105,06 582,61

3 Lamele 1300x250mm: 3 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 599,55 131,90 731,45

4 Lamele 1300x250mm: 4 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 510,65 112,34 622,99

4 Lamele 1300x250mm: 4 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 632,65 139,18 771,83

4 Lamele 1300x250mm: 4 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 533,21 117,31 650,52

4 Lamele 1300x250mm: 4 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 655,21 144,15 799,36

5 Lamele 1300x250mm: 5 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 566,32 124,59 690,91

5 Lamele 1300x250mm: 5 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 688,32 151,43 839,75

5 Lamele 1300x250mm: 5 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 588,88 129,55 718,43

5 Lamele 1300x250mm: 5 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 710,88 156,39 867,27

6 Lamele 1300x250mm: 6 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 621,98 136,84 758,82

6 Lamele 1300x250mm: 6 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 743,98 163,68 907,66

6 Lamele 1300x250mm: 6 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 644,54 141,80 786,34

6 Lamele 1300x250mm: 6 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 766,54 168,64 935,18

7 Lamele 1300x250mm: 7 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 677,64 149,08 826,72

7 Lamele 1300x250mm: 7 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 799,64 175,92 975,56

7 Lamele 1300x250mm: 7 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 700,20 154,04 854,24

7 Lamele 1300x250mm: 7 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 822,20 180,88 1.003,08

1 Lamele 1600x300mm: 1 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 236,96 52,13 289,09

1 Lamele 1600x300mm: 1 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 297,96 65,55 363,51

1 Lamele 1600x300mm: 1 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 250,54 55,12 305,66

1 Lamele 1600x300mm: 1 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 311,54 68,54 380,08

2 Lamele 1600x300mm: 2 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 310,22 68,25 378,47

2 Lamele 1600x300mm: 2 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 371,22 81,67 452,89

2 Lamele 1600x300mm: 2 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 323,80 71,24 395,04

2 Lamele 1600x300mm: 2 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 384,80 84,66 469,46

3 Lamele 1600x300mm: 3 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 507,79 111,71 619,50

3 Lamele 1600x300mm: 3 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 629,79 138,55 768,34

3 Lamele 1600x300mm: 3 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 530,35 116,68 647,03

3 Lamele 1600x300mm: 3 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 652,35 143,52 795,87

4 Lamele 1600x300mm: 4 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 581,05 127,83 708,88

4 Lamele 1600x300mm: 4 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 703,05 154,67 857,72

4 Lamele 1600x300mm: 4 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 603,61 132,79 736,40

4 Lamele 1600x300mm: 4 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 725,61 159,63 885,24

5 Lamele 1600x300mm: 5 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 654,32 143,95 798,27

5 Lamele 1600x300mm: 5 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 776,32 170,79 947,11

5 Lamele 1600x300mm: 5 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 676,88 148,91 825,79

5 Lamele 1600x300mm: 5 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 798,88 175,75 974,63

6 Lamele 1600x300mm: 6 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 727,58 160,07 887,65

6 Lamele 1600x300mm: 6 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 849,58 186,91 1.036,49

6 Lamele 1600x300mm: 6 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 750,14 165,03 915,17

6 Lamele 1600x300mm: 6 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 872,14 191,87 1.064,01

7 Lamele 1600x300mm: 7 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 800,84 176,18 977,02

7 Lamele 1600x300mm: 7 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 922,84 203,02 1.125,86

7 Lamele 1600x300mm: 7 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 823,40 181,15 1.004,55

7 Lamele 1600x300mm: 7 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 945,40 207,99 1.153,39

1 Lamele 1300x250mm na polportalu: 1 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 910,64 200,34 1.110,98

1 Lamele 1300x250mm na polportalu: 1 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 1.032,64 227,18 1.259,82

1 Lamele 1300x250mm na polportalu: 1 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 933,20 205,30 1.138,50

1 Lamele 1300x250mm na polportalu: 1 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 1.055,20 232,14 1.287,34

2 Lamele 1300x250mm na polportalu: 2 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 967,68 212,89 1.180,57

2 Lamele 1300x250mm na polportalu: 2 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 1.089,68 239,73 1.329,41

2 Lamele 1300x250mm na polportalu: 2 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 990,24 217,85 1.208,09

2 Lamele 1300x250mm na polportalu: 2 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 1.112,24 244,69 1.356,93

3 Lamele 1300x250mm na polportalu: 3 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 1.024,72 225,44 1.250,16

3 Lamele 1300x250mm na polportalu: 3 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 1.146,72 252,28 1.399,00

CENIK ZA POSTAVITEV TURISTIČNO OBVESTILNE  SIGNALIZACIJE

 Z DNE 4.12.2017

LAMELE

Stran 1/2

PRILOGA 7



Število 

lamel Opis 1 Opis 2 Cena brez DDV 22% DDV Cena z DDV

3 Lamele 1300x250mm na polportalu: 3 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 1.047,28 230,40 1.277,68

3 Lamele 1300x250mm na polportalu: 3 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 1.169,28 257,24 1.426,52

4 Lamele 1300x250mm na polportalu: 4 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 1.081,76 237,99 1.319,75

4 Lamele 1300x250mm na polportalu: 4 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 1.203,76 264,83 1.468,59

4 Lamele 1300x250mm na polportalu: 4 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 1.104,32 242,95 1.347,27

4 Lamele 1300x250mm na polportalu: 4 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 1.226,32 269,79 1.496,11

5 Lamele 1300x250mm na polportalu: 5 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 1.138,81 250,54 1.389,35

5 Lamele 1300x250mm na polportalu: 5 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 1.260,81 277,38 1.538,19

5 Lamele 1300x250mm na polportalu: 5 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 1.161,37 255,50 1.416,87

5 Lamele 1300x250mm na polportalu: 5 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 1.283,37 282,34 1.565,71

6 Lamele 1300x250mm na polportalu: 6 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 1.195,85 263,09 1.458,94

6 Lamele 1300x250mm na polportalu: 6 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 1.317,85 289,93 1.607,78

6 Lamele 1300x250mm na polportalu: 6 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 1.218,41 268,05 1.486,46

6 Lamele 1300x250mm na polportalu: 6 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 1.340,41 294,89 1.635,30

7 Lamele 1300x250mm na polportalu: 7 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 1.252,89 275,64 1.528,53

7 Lamele 1300x250mm na polportalu: 7 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 1.374,89 302,48 1.677,37

7 Lamele 1300x250mm na polportalu: 7 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 1.275,45 280,60 1.556,05

7 Lamele 1300x250mm na polportalu: 7 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 1.397,45 307,44 1.704,89

1 Lamele 1600x300mm na polportalu: 1 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 1.116,34 245,59 1.361,93

1 Lamele 1600x300mm na polportalu: 1 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 1.238,34 272,43 1.510,77

1 Lamele 1600x300mm na polportalu: 1 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 1.138,90 250,56 1.389,46

1 Lamele 1600x300mm na polportalu: 1 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 1.260,90 277,40 1.538,30

2 Lamele 1600x300mm na polportalu: 2 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 1.190,98 262,02 1.453,00

2 Lamele 1600x300mm na polportalu: 2 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 1.312,98 288,86 1.601,84

2 Lamele 1600x300mm na polportalu: 2 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 1.213,54 266,98 1.480,52

2 Lamele 1600x300mm na polportalu: 2 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 1.335,54 293,82 1.629,36

3 Lamele 1600x300mm na polportalu: 3 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 1.265,62 278,44 1.544,06

3 Lamele 1600x300mm na polportalu: 3 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 1.387,62 305,28 1.692,90

3 Lamele 1600x300mm na polportalu: 3 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 1.288,18 283,40 1.571,58

3 Lamele 1600x300mm na polportalu: 3 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 1.410,18 310,24 1.720,42

4 Lamele 1600x300mm na polportalu: 4 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 1.340,26 294,86 1.635,12

4 Lamele 1600x300mm na polportalu: 4 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 1.462,26 321,70 1.783,96

4 Lamele 1600x300mm na polportalu: 4 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 1.362,82 299,82 1.662,64

4 Lamele 1600x300mm na polportalu: 4 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 1.484,82 326,66 1.811,48

5 Lamele 1600x300mm na polportalu: 5 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 1.414,91 311,28 1.726,19

5 Lamele 1600x300mm na polportalu: 5 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 1.536,91 338,12 1.875,03

5 Lamele 1600x300mm na polportalu: 5 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 1.437,47 316,24 1.753,71

5 Lamele 1600x300mm na polportalu: 5 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 1.559,47 343,08 1.902,55

6 Lamele 1600x300mm na polportalu: 6 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 1.489,55 327,70 1.817,25

6 Lamele 1600x300mm na polportalu: 6 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 1.611,55 354,54 1.966,09

6 Lamele 1600x300mm na polportalu: 6 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 1.512,11 332,66 1.844,77

6 Lamele 1600x300mm na polportalu: 6 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 1.634,11 359,50 1.993,61

7 Lamele 1600x300mm na polportalu: 7 kos ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 1.564,19 344,12 1.908,31

7 Lamele 1600x300mm na polportalu: 7 kos ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 1.686,19 370,96 2.057,15

7 Lamele 1600x300mm na polportalu: 7 kos asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 1.586,75 349,09 1.935,84

7 Lamele 1600x300mm na polportalu: 7 kos asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 1.708,75 375,93 2.084,68

Stran 2/2
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ZA IZRAČUN KONČNE CENE POSTAVITVE TABLE JE POTREBNO V ZELENO POLJE VNESTI VELIKOST TABLE.

ČE VELIKOST NI VPISANA (POLJE JE PRAZNO) CENA NE VKLJUČUJE TABLE.

Velikost m2 (od 0,5m2 do 4m2) :

Opis 1 Opis 2

Cena brez 

DDV 22% DDV Cena z DDV

Tabla do 1,2 m2 ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 203,96 44,87 248,83

Tabla do 1,2 m2 asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 217,54 47,86 265,40

Tabla do 1,2 m2 ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 275,96 60,71 336,67

Tabla do 1,2 m2 asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 289,54 63,70 353,24

Tabla nad 1,2 m2, širine do 1m ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 329,34 72,45 401,79

Tabla nad 1,2 m2, širine do 1m asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 351,90 77,42 429,32

Tabla nad 1,2 m2, širine do 1m ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 473,34 104,13 577,47

Tabla nad 1,2 m2, širine do 1m asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 495,90 109,10 605,00

Tabla širša od 1 m ni asfaltirane podlage, ni obsotječih vodov 451,41 99,31 550,72

Tabla širša od 1 m asfaltirana podlaga, ni obsotječih vodov 482,95 106,25 589,20

Tabla širša od 1 m ni asfaltirane podlage, obstoj obstoječih vodov 617,41 135,83 753,24

Tabla širša od 1 m asfaltirana podlaga, obstoj obstoječih vodov 648,95 142,77 791,72

CENA BREZ TABLE

INFORMATIVNE TABLE

 Z DNE 4.12.2017

CENIK ZA POSTAVITEV TURISTIČNO OBVESTILNE  SIGNALIZACIJE
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