Na podlagi prvega odstavka 11. člena Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov
(Uradni list RS, št. 62/08 in 80/08-popravek) izdaja ministrstvo za gospodarstvo

SKLEP
o določitvi simbolov za označevanje kategorije in obliki označevalnih tabel za
posamezno vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov

I. Simboli za označevanje kategorije nastanitvenih obratov
I. 1. Za označevanje kategorije nastanitvenih obratov vrste: hotel, motel, penzion, gostišče,
kamp, apartma-počitniško stanovanje in počitniška hiša ter sobe, se uporablja simbol zvezdica
(v odgovarjajočem številu) kot sledi:

I. 2. Za označevanje kategorije kmetij z nastanitvijo se uporablja simbol jabolka v
odgovarjajočem številu, kot sledi:

II. Oblika označevalnih tabel za nastanitvene obrate

II. 1. Označevalne table za posamezne vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov so enake,
izjemo predstavlja le dimenzija označevalne table za sobe.
Označevalne table imajo, upoštevaje odgovarjajoče število zvezdic, obliko kot primeroma
sledi:

Označevalna tabla je iz alu plošče debeline 5mm v dimenzijah 175 x 350 mm (za hotel, motel,
penzion, gostišče, apartma-počitniško stanovanje, počitniško hišo in kamp) oz. 132 x 350 mm
(za sobe). Površinska obdelava: eloksirano.

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.
Zvezdice, ki označujejo kategorijo nastanitve, se pritrdijo skozi luknje. Zvezdice so kovinske,
prašno brizgane z metalik barvo (zlata).
V levem zgornjem robu je s črkami v modri barvi navedena vrsta gostinskega obrata. Na
spodnjem robu table je po vsej dolžini trak širine 15 mm v zeleni barvi.
Označevalna tabla, izdane na temelju odločbe o določitvi kategorije, ki jo je izdala pristojna
upravna enota po prejšnjih predpisih, ali na podlagi ocene ocenjevalca iz 9. člena Pravilnika o
kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/08 in 80/08-popravek) ima lahko
na tem traku poravnano desno napis Ministrstvo pristojno za turizem.
Hotel, ki mu je bila na podlagi ocene ocenjevalca iz prejšnjega odstavka dodeljena taka ocena,
ima nad zvezdicami, poravnano desno, napis »Superior«, v modri barvi.
Podrobnejše tehnične podatke o označevalni tabli vsebuje tehnična dokumentacija, izdelana
na temelju na Javnem razpisu za oblikovanje sistema znakov kakovosti gostinskih
nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 41/97) izbranega projekta za izvedbo sistema
znakov za označevanje kakovosti nastanitvenih gostinskih obratov.

II. 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 v barvi žgane gline nosi napis TURISTIČNA KMETIJA. Postavitev napisa
mora slediti tehničnim podatkom (postavitev, barva, oblika in velikost črk). Spodnja polovica
v beli barvi nosi ustrezno število jabolk v barvi žgane gline.
Na spodnjem robu zgornje polovice je po vsej dolžini trak širine 15 mm v zeleni barvi.
Označevalne table, izdane na temelju odločbe o določitvi kategorije, ki jo je izdala pristojna
upravna enota, ali na podlagi ocene ocenjevalca iz 9. člena Pravilnika o kategorizaciji
nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/08 in 80/08-popravek) imajo lahko na tem traku
poravnano desno napis Ministrstvo pristojno za turizem.
Podrobnejše tehnične podatke o označevalni tabli vsebuje tehnična dokumentacija, izdelana
na temelju na Javnem razpisu za oblikovanje sistema znakov kakovosti gostinskih
nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 41/97) izbranega projekta za izvedbo sistema
znakov za označevanje kakovosti nastanitvenih gostinskih obratov.

III. Ta sklep se objavi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo in stopi v veljavo 1. 1.
2009.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi simbolov za označevanje
kategorije in obliki označevalnih tabel za posamezno vrste kategoriziranih nastanitvenih
obratov št. 017 -7272002 -65 z dne 26. 2. 2008.
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