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E1.1. NASLOVNA STRAN 
ELABORATA (priloga 1B): 

             številka projekta:    20-044/1 



PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PRILOGA 1B

2 Načrt s področja gradbeništva
E1 - ELABORAT INFORMACIJSKE OZNAKE IN OPREMA POSTAJALIŠČA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

ODSTRANITEV

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

sprememba dokumentacije

številka projekta

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta

številka in naziv načrta

številka načrta

datum izdelave

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, 

pooblaščenega inženirja ali druge osebe

identifikacijska številka

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe

projektant (naziv družbe) MIND INŽENIRING D.O.O., gradnja, inženiring in projektiranje

sedež družbe LJUTOMERSKA CESTA 38, 2272 ORMOŽ

vodja projekta Boštjan Kosec   , univ. dip. gosp. inž. 

identifikacijska številka IZS G-3718

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta
Mitja Kosec, 

univ.dip.inž.str.

podpis odgovorne osebe projektanta

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O PROJEKTANTU

PRESTAVITEV ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA FRANKOVCI NA GLAVNI PROGI 

ŠT. 44 ORMOŽ–SREDIŠČE–D.M.

Na osnovi naročila naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA 

INFRASTRUKTURO, Direkcija Republike Slovenija za infrastrukturo, Sektor za 

železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor je bila izdelana projektna 

dokumentacija IZN, za prestavitev železniškega postajališča Frankovci na glavni 

progi št. 44 Ormož–Središče–d.m. IZN dokumentacija zajema odstranitev 

obstoječega postajališča Frankovci v km 43+444 ob nivojskem prehodu NPr 1 in 

gradnjo novega postajališča v km 44+180 ob nivojskem prehodu NPr 2. 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

2 Načrt s področja gradbeništva

20-044/1-IZN-E1

nov.20, po recenziji junij 2021

Boštjan Kosec, univ. dip. gosp. inž. 

IZS G-3718

20-044/1

E1 - ELABORAT INFORMACIJSKE OZNAKE IN OPREMA POSTAJALIŠČA

IZN (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
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E1.2.    KAZALO VSEBINE ELABORATA:          številka projekta: 20-044/1 

 

 E1.1 Naslovna stran elaborata 

 E1.2 Kazalo vsebine elaborata 

 E1.3 Elaborat informacijske oznake in opreme postajališča 

 T.2 Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno 

 G.101 Risbe 

 P.103 Priročnik o celotni podobi II. 
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E1.3. ELABORAT INFORMACIJSKE OZNAKE IN OPREME POSTAJALIŠČA  
 

1. Splošno 
 
Izbor elementov je narejen na podlagi projektne naloge ureditve peronov in postaj oziroma postajališč. Izvedba 
elementov in obseg zahtevanih informacij sta izbrana glede na kategorijo postaje oziroma postajališča, enako 
tudi izbor javne opreme. 
Pred izvedbo elementov je potrebno preveriti predlagane lokacije namestitev elementov, ustrezno število 
elementov in narediti izmere na mestu (pritrditev, oblika in velikost nosilnih elementov, itn.). Natančne lokacije 
posameznih elementov je potrebno določiti skupaj z upraviteljem objekta in odgovornim strokovnim 
delavcem. 
Vsi elementi so oblikovani v skladu s celostno grafično podobo Slovenskih železnic - 
Priročnikom CGP II in Pravilnikom o opremljenosti železniških postaj in postajališč (Uradni list RS, št. 72/09, 
72/10 in 30/18 – ZVZelP-1) 
 
V Elaboratu je bil upoštevan Priročnik o celostni grafični podobi II., ki je bil izdan 10.07.2009. V zaključni fazi 
je novi priročnik CGP, zato ga je pred izvedbo potrebno pridobiti in uskladi elaborat informacijske oznake in 
opreme postajališča Frankovci. 
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2. Tehnična in grafična predstavitev elementov 

 

1. Krajevna tabla 2x 

• Dim. 2500/500 mm, 

• pocinkana pločevina, d= 1.5mm, 

• spodaj in zgoraj zavihek 40/40 mm, 

• barvana obojestranska, RAL 9003 – bela barva, plastificirana (epoksi ali poliester), 

• nosilni elementi, RAL 7035 – svetlosiva barva, 

• napisi s samolepilno folijo Avery Dennision 943, barva modrozelena, 

• amestiti jo je treba na tirni strani/fasadi postajnega objekta. 
 

 

2. Usmerjevalna table/kažipot 4x 
 • 1x komplet = 2x tabla, 1x nosilec, 

• dim. 1300/250 mm, 

• pocinkana pločevina, d=1.25 mm, na robovih ojačana z zavihkom 20/20 mm, 

• z obijemkami pritrjena na dva nosilna drogova ø63,5 mm, ki sta zunaj in znotraj zaščitena z 
vročim pocinkanjem in sta sidrana v betonska temelja, 

• čelna stran barvana - bela RAL 9016, 

• napisi s folijo Avery Dennision 943, barva modrozelena, 

• namestiti jo je potrebno ob vpadcih in na pomembnih križiščih, ločeno, glede na vrsto 
prometa 

 

 

USTREZNO NAMESTITEV 
DOLOČI UPRAVLJALEC 

GLEDE NA DANE VIDNE 
RAZMERE IN POTREBNO 

OZNAČITEV ZA DOSTOP K 
OBJEKTU. 
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3. Informacijske točke ter okvirji in vitrine za tiskovine 2x 

• Na steni novega zavetišča bo 1x informacijska točka (v vitrinah – stenska) in 1x vitrina za 
tiskovine, obe bosta dim. formata A0 – (hrbtišče dim. 841 x 1189 mm, zunanja dim. 931 x 1279 
mm, vidno polje 829 x 1177 mm) in 1x format B1 pokončno ali 2x format B2 vzdolžni. 
Enostranske – globina 36 mm. 

• Informacijska točka (v vitrinah - stenska) je sestavljena iz infromacijskega okvrija (vitrine s 
polnilom in tiskovine). Vitrina je stenske izvedbe, enostranska in nesvetloben. Naravno 
eluksiran ALU okvir, globina enostranske vitrine 36 mm, kovinsko magnetno hrbtišče, barvana 
RAL 9016, barva bela, vrata arkilno stelklo, odpiranje do kota 90 stopinj, 2 x varnostna 
ključavnica za zunanjo uporabo, vodotesna. Tiskovina: papir, format A0 pokončno, 1x B1 
pokončno ali 2 x B2 vzdolžno (lahko tudi drugi DIN formati v urejeni razporeditvi), plastificirano 
obojestransko, pritrditev na kovinsko ozadje z magneti. 

 
 
 
            

 
 

 

 
 

4. Steber za klic v sili in informacije za stranke 1x 

• SOS info omogoča uporabniom neposredno povezavo s central za pomoč/klic v sili in 
posredovanje splošnih informacij. 

• Tispki elemnt v obliki stebra, dim. 2300/460/165 mm, ohišje v celoti rdeče, pozivne tipke so v 
predpisanih barvah, napisi in piktogrami izdelani kot računalniško rezana samolepilna folija in 
aplicirani neposredno na podlago, velikost, barve, postavitve napisov in piktogramo so vidni iz 
primera in skladu s tem tudi definirani. 
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5. Koš za odpadke in pepelnik 3x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kovinski, konzolni z objemkami (fi za drog javne razsvetljave), 

• tip B 30 Z INOX + P (s pepelnikom), 

• koši v celoti izdelan iz inox pločevine (mat), 

• obod kape je oblepljen s folijo Avery Dennision 943, barva zelenomodra, na kapo je na vsaki 
strani odprtine s folijo bele barve apliciran pictogram, 

• posoda za odpadke splošno v levi in desni izvedbi, 

• kapa je kombinirana s pepelnikom, 

• kovinski košek je pritrjen na nov drog javne razsvetljave. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steber zavetišča 
 b 

Drog svetilke 
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6. Klop, kovinska mrežasta s sedalom in hrbtnim naslonom 2x 

• kovinski, z nosilnim držalom/konzolni, tip LINUS (katalog ZIEGLER). 
Izvedba: 

• 3 - sed (2 x 3 - sed), 

• klop s sedalom, hrbtnim naslonom in naslonjali za, 

• roke je izdelana iz kovinske mreže v rastru 25 x 15 mm, 

• vsi jekleni deli so vroče cinkani in prašno barvani, po barvni skali NCS S 4550-B20G, 
modrozelena barva, v kolikor barva po NCS skali ni možna, potem barva RAL7042 Verkhersgrau 
A - prometno siva A ali galvansko cinkani. 

• Klop je privijačena v AB steno objekta/nadstreška 
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T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO 
 



Poz. Opis EM Količina Cena/EM Skupaj

I. POPIS DEL, ELEMENTOV

1. Krajevna tabla 

dim. 2500/500/40

kovinska, enostranska, prostostoječa kos 2,00 0,00

2. Usmerjevalna tabla/kažipot

dim. 1300/250/20 mm

kovinska, prostostoječa, 

pritrjena na pocinkano cev Ø 63,5 mm z

objemko 

- prečno na smer dostopa kos 2,00 0,00

3. Informacijske točke ter okvirji in vitrine za

tiskovine

vitrina za DIN format A0

zunanja dim. 931/1177/36 mm 

stenski, enojni

- na steni novega zavetišča kos 2,00 0,00

4. Koš za odpadke, zunanji

kovinski, stenski in na stebru zunanje

razsvetljave

tip B 30 Z INOX + P - s pepelnikom

- na nosilnem jek. stebru obstoječega

objekta/ nadstreška kos 3,00 0,00

5. Klop, kovinska mrežasta s sedalom in

hrbtnim naslonom

dim. 1480cm, tip LINUS

- ob vzdolžni steni obstoječega

objekta/nadstreška kos 2,00 0,00

6. Signalna oznaka 204 - Mesto ustavitve

črna pokončna pravokotna plošča z belo črko

S

- na koncu perona na desni strani tira kos 2,00 0,00

7. Signalna oznaka 210 - Približevanje

postajališču

bela pravokotna plošča s tremi poševnimi

črnimi pasovi

- pred postjajališčem najmanj na zavorni

razdalji (1000 m) do sredine perona, na desni

strani tira v smeri vožnje kos 2,00 0,00

8. Obvestilo za potenike o prestavitvi

postajališča

- lokacija prikazana v načrtu 2/2 - Načrt

odstranjevalnih del kos 1,00 0,00

7 - INFORMACIJSKE OZNAKE IN OPREMA POSTAJALIŠČA 



I. SKUPAJ: 0,00

I. POPIS DEL, ELEMENTOV 0,00

SKUPAJ brez DDV

VREDNOST DDV

SKUPAJ Z DDV 0,00

REKAPITULACIJA

0,00

-                                         



Poz. Opis EM Količina Cena/EM Skupaj

I. POPIS DEL, ELEMENTOV

1. Krajevna tabla 

dim. 2500/500/40

kovinska, enostranska, prostostoječa kos 2,00               330,00 660,00

2. Usmerjevalna tabla/kažipot

dim. 1300/250/20 mm

kovinska, prostostoječa, 

pritrjena na pocinkano cev Ø 63,5 mm z

objemko 

- prečno na smer dostopa kos 2,00                 49,00 98,00

3. Informacijske točke ter okvirji in vitrine za

tiskovine

vitrina za DIN format A0

zunanja dim. 931/1177/36 mm 

stenski, enojni

- na steni novega zavetišča kos 2,00               135,00 270,00

4. Koš za odpadke, zunanji

kovinski, stenski in na stebru zunanje

razsvetljave

tip B 30 Z INOX + P - s pepelnikom

- na nosilnem jek. stebru obstoječega

objekta/ nadstreška kos 3,00               140,00 420,00

5. Klop, kovinska mrežasta s sedalom in

hrbtnim naslonom

dim. 1480cm, tip LINUS

- ob vzdolžni steni obstoječega

objekta/nadstreška kos 2,00            1.120,00 2.240,00

6. Signalna oznaka 204 - Mesto ustavitve

črna pokončna pravokotna plošča z belo črko

S

- na koncu perona na desni strani tira kos 2,00               210,00 420,00

7. Signalna oznaka 210 - Približevanje

postajališču

bela pravokotna plošča s tremi poševnimi

črnimi pasovi

- pred postjajališčem najmanj na zavorni

razdalji (1000 m) do sredine perona, na desni

strani tira v smeri vožnje kos 2,00               300,00 600,00

8. Obvestilo za potenike o prestavitvi

postajališča

- lokacija prikazana v načrtu 2/2 - Načrt

odstranjevalnih del kos 1,00                 30,00 30,00

7 - INFORMACIJSKE OZNAKE IN OPREMA POSTAJALIŠČA 



I. SKUPAJ: 4.738,00

I. POPIS DEL, ELEMENTOV 4.738,00

SKUPAJ brez DDV

VREDNOST DDV

SKUPAJ Z DDV 5.780,36

REKAPITULACIJA

4.738,00

1.042,36                                
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G. RISBE 
 

G.1. Situacija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G.1

ORTO FOTO SITUACIJA

IZN1 : 250

007.2121 G.105

20-044/1-IZN-E6

Naročnik : RS,Ministrstvo za infrastrukturo,
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Naziv objekta:

Lokacija gradnje:

Vsebina risbe:

Št. projekta: Faza projekta:

Vrsta načrta: Št. risbe:

Merilo :

Datum :

G - 3718

G - 3718

Prestavitev železniškega postajališča Frankovci
na glavni progi št. 44 Ormož - Središče-d.m.

Vrsta gradnje: ODSTRANITEV IN NOVA GRADNJA

MIND INŽENIRING d.o.o.,
Ljutomerska cesta 38,

2270 Ormož

Izdelovalec
načrta :

Vodja proj. :

November 2020, po revizji junij 2021

info@mind.si
www.mind.si

20-044/1

                             BOŠTJAN KOSEC, univ. dipl. gosp. inž.

Številka odseka: Arhivska številka: Vrsta dokumntacije: Šifra priloge:

ZG4400

parc. št. 582 k.o. Frankovci

                             BOŠTJAN KOSEC, univ. dipl. gosp. inž.

0016.00

LEGENDA:
Meja JŽI

222/1

BREŽINA

OGRAJA

PONIKOVALNICA

LOVILEC OLJ

PESKOLOV

ŽLEB DOSTOP

ZUNANJA RAZSVETLJAVA

KOŠ ZA SMETI

KANALETA

OS TIRA
ROB PERONA

D
O

ST
O

P

Razširitev v območju bankin

D
O

ST
O

PN
A 

PO
T

DOSTOPNA POT

Prestavljen TK vod - TELEKOM

3,5%

3,5%

KLANČINA

OMARA TRANSFORMATORJA

PRIKLJUČNA MERILNA OMARICA

ZUNANJA RAZSVETLJAVASOS STEBRIČ
TELEFONSKI STEBRIČ

KARTOMAT

ZUNANJA RAZSVETLJAVA

RAZDELILNIK RG

573/2 573/2

223
224/1

573/1

PTT VOD

Kolesarska povezava, ki jo je izdelalo
projektivno podjetje Andrejc d.o.o.

NI PREDMET PROJEKTA

187,81

188,92

ZUNANJA RAZSVETLJAVA

ZUNANJA RAZSVETLJAVA

KOŠ ZA SMETI

ZUNANJA RAZSVETLJAVA

ZUNANJA RAZSVETLJAVA

POŽIRALNIK 1

POŽIRALNIK 2

ZUNANJA RAZSVETLJAVA

AutoCAD SHX Text
582

AutoCAD SHX Text
Polska pot

AutoCAD SHX Text
Polska pot

AutoCAD SHX Text
Polska pot

AutoCAD SHX Text
Pot - makedam

AutoCAD SHX Text
Pot - makedam

AutoCAD SHX Text
Železniški tir

AutoCAD SHX Text
Železniški tir

AutoCAD SHX Text
Železniški tir

AutoCAD SHX Text
Železniški tir

AutoCAD SHX Text
573/2

AutoCAD SHX Text
582/11

AutoCAD SHX Text
582/12
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P. PRIPROČNIK O CELOTSNI GRAFIČNI PODOBI II.
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C `elezni{ke storitve

C1 informacije
C
C3      rezervacije
C4      prodaja vozovnic
C5      avtomat za prodajo vozovnic
C6      registracija vozovnic
C

2      potovalni urad

7      ~akalnica

EUR





G higiena

G1      WC splo{no
G2      WC invalidi
G3

G5      WC voda - pritisni na tipko
G6      WC voda - pritisni na nogalnik

WC `enske
G4      WC mo{ki

G7      WC vakumski
G8      podajalec za{~ite sedala WC-ja



K       nevarnosti

K1      ne odpirajte, dokler se vlak ne ustavi
K2 l    izhod v sili levo
K3d    izhod v sili desno
K4 l    izhod v sili skozi okno levo
K4d    izhod v sili skozi okno desno
K5      klic v sili)
K6      megafon

L10    prepovedano odlaganje prtljage
L11    prepovedana uporaba prtlja`nih vozi~kov
L12
L13
L14

vrata neuporabna
v okvari/ne obratuje
nevarnost poškodbe roke

L15    nevarnost poškodbe noge
L16    ne nagibajte se skozi okno
L17    ne me~ite skozi okno
L18    vstop /prehod prepovedan
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3. Postaje, postajali{~a in spremljajo~i objekti
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MURSKA SOBOTA
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Sejem Exposition
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A3

A2

A3

A4

A4

A4
A4 A5

Pritrditev

Razporeditev

Tiskovine je treba pritrditi na osnovno kovinsko
plo{~o z magneti in ne z lepili.

Tiskovine pritrdimo z dvostranskim lepilnim
trakom z zadnje strani tiskovine.
Glede na to, da so okvirji nameš~eni v
interjerjih, tiskovin ni treba dodatno obdelati.

Pri sestavah enakih ali razli~nih formatov tiskovin,
je treba paziti na

upo{tevati logiko, ki ustreza
modularni izgradnji.
(Primeri)

Tiskovine, ki so name{~ene v okvirjih/vitrinah na
prostem in izpostavljene vremenskim vplivom
(vlaga, vro~ina), je treba predhodno primerno
obdelati - za{~ititi. S tem prepre~imo, da bi v
kratkem ~asu postale tako po{kodovane, da bi
bile neberljive in tudi nelepe.

pravilne odmike tiskovin od
zunanjega roba okvirja in med posameznimi
tiskovinami ter

V informacijskih okvirjih/vitrinah

V informacijskih "klip-klap" okvirjih

do 1 meseca neobdelano v papirni obliki
od 1 do 12 mesecev      ka{irano ali tiskano na kartonu
ve~ kot 12 mesecev plastificirano obojestransko

Trajanje izobe{enja Vrsta izobe{enja
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Celostna podoba
Objekti

3.
Elementi informiranja

3.1.3. Informacije v zvezi s potovanjem

Tarifne informacije

Postaje, postajališ~a in spremljajo~i objekti
3.1.

3.1.3.11. Tiskovine

Slovenske `eleznice 942 - 10. 07. 2009 - 1
oblikovati glede na
korigirano vsebino
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Celostna podoba
Objekti

4.
Ozna~evnje

Primeri

Poslovni objekti
4.1.

4.1.3.    Poslovne table, zunanje, notranje
Organizacijske enote

Slovenske `eleznice

Tabla za oznako skladiš~a

Slovenske eleznice, d.o.o.Slovenske eleznice, d.o.o.

Table za oznako nadzorništev

Slovenske eleznice, d.o.o.

Table za oznako nadzorništev
- dve tabli na istem naslovu

Slovenske eleznice, d.o.o.

Table za oznako nadzorništev
in delavnic

Slovenske eleznice, d.o.o.

Triglavska 2, Bohinjska Bistrica

PE VZDR EVANJE INFRASTRUKTURE

SEKCIJA SVTK PIVKA

Kolodvorska 30d, Pivka

SKLADIŠ^E

PE VZDR EVANJE INFRASTRUKTURE

SEKCIJA SVTK PIVKA

Za eleznico 13, Logatec

NADZORNIŠTVO SV NAPRAV
LOGATEC

PE VZDR EVANJE INFRASTRUKTURE

SEKCIJA SVTK PIVKA

Trg 15. aprila 9, Diva~a

NADZORNIŠTVO SV NAPRAV
DIVA^A

PE VZDR EVANJE INFRASTRUKTURE

SEKCIJA SVTK PIVKA

Trg 15. aprila 9, Diva~a

NADZORNIŠTVO TK NAPRAV
DIVA^A

PE VZDR EVANJE INFRASTRUKTURE

SEKCIJA SVTK PIVKA

Kolodvorska 30, Pivka

NADZORNIŠTVO
KABLOV IN LINIJ

PIVKA

PE VZDR EVANJE INFRASTRUKTURE

SEKCIJA SVTK PIVKA

Kolodvorska 30, Pivka

NADZORNIŠTVO TK NAPRAV
POSTOJNA

DELAVNICA PIVKA

NADZORNIŠTVO SV NAPRAV
NOVA GORICA

PE VZDR EVANJE INFRASTRUKTURE

SEKCIJA SVTK PIVKA

DELAVNICA BOHINJSKA BISTRICA

Poslovna tabla za oznako sekcije
in dodano tablo za oznako blagovne znamke

Slovenske eleznice, d.o.o.

Kajuhova 51, Ljubljana

PE TOVORNI PROMET

SEKCIJA ZA MALE POŠILJKE
LJUBLJANA

UPRAVA SEKCIJE
Kajuhova 51, Ljubljana

LOGISTI^NI CENTER
LJUBLJANA MOSTE

PE TOVORNI PROMET

SEKCIJA ZA MALE POŠILJKE
LJUBLJANA

Slovenske eleznice, d.o.o. Slovenske eleznice, d.o.o.

PE TOVORNI PROMET

SEKCIJA ZA MALE POŠILJKE
LJUBLJANA

LC LJUBLJANA MOSTE

SKLADIŠ^E MALIH PO[ILJK
S  E XPRESS

Slovenske eleznice, d.o.o.

PE TOVORNI PROMET

SEKCIJA ZA MALE POŠILJKE
LJUBLJANA

LC LJUBLJANA MOSTE

JAVNO ELEZNIŠKO
CARINSKO SKLADIŠ^E

Table za oznako nadzorništev
- dve tabli na istem naslovu

Table na dvojezi~nem obmo~ju
-  tri table na istem naslovu

Slovenske eleznice, d.o.o.

POSLOVNA ENOTA
TOVORNI PROMET

SEKCIJA
ZA TOVORNI PROMET

MARIBOR

TEHERFORGALOM

POSLOVNA ENOTA
VLEKA IN TVD

SEKCIJA
ZA VLEKO MARIBOR

SEKCIJA
ZA TVD LJUBLJANA

INFRASTRUKTÚRA - KARBANTARTÁS

POSLOVNA ENOTA
VZDR@EVANJE INFRASTRUKTURE

SEKCIJA
ZA SVTK CELJE

VONTATÁS ÉS MUSZAKI KOCSISZOLGÁLAT





1. lamela, polna
ALU 186/31 mm

100

h. sred. os

Celostna podoba
Objekti

4.
Ozna~evanje
Poslovni objekti

4.1.

4.1.5. Oznake pisarn
Oblikovanje stalnih napisov
1. lamela, polna

Slovenske `eleznice

Lamela je po vi{ini razdeljena na 10 osn. enot
oz. 20 polovi~nih osn. enot.
Dol`ina lamele je 186 mm in je mnogokratnik
vi{ine lamele 31 mm.

Frutiger Black ( umanist 777 Black),
velikost 57 pik
razmik med {tevilkami -10 %

modrozelena, folija Avery Dennision 943

eloksiran aluminij, srebrna mat/saten

amela 31/186 mm, polna1. l
dim. 186/31 mm

H

e

ra~unalni{ko rezana folija

Stalni napisi

Tipografija

Barva {tevilk

Barva podlage

Izvedba

stevilka prostora

Postavitev napisov je razvidna iz primerov
in v skladu s tem tudi definirana.

942 - 10. 07. 2009 - 1

levo naslonilo napisov

merilo 1:1

186 mm
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PRINCIPI OBLIKOVANJA PISARNIŠKEGA  IN OBLAZINJENEGA POHIŠTVA TER 
SMERNICE UREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV SLOVENSKIH ŽELEZNIC
 
Elementi  pisarniške opreme morajo zadoš�ati naslednjim zahtevam : 
� morajo biti kompatibilni in fleksibilni 
� pisarniško pohištvo mora biti serijske, doma�e in kvalitetne izdelave 
� oprema po naro�ilu izdelana po predloženih na�rtih z upoštevanjem dogovorjenih   
      oblikovnih standardovoblazinjeno pohištvo ergonomsko oblikovano, kvalitetne izdelano 
� izbor mora ustrezati zahtevanemu nivoju opreme 
 
Glede na namembnost prostora razlikujemo 3 nivoje opreme : 
a/   izven standarda  - kabinet generalnega direktorja, tajništvo generalnega direktorja 
b/   nadstandardni    - pisarne vodstvenih delavcev uprave podjetja, glavni sejni prostori  
c/   standardni          - pisarne ostalih delavcev, tajništva, manjše sejne sobe, namenski 
                                    prostori ( arhivi, �ajne kuhinje, skladiš�a ) 
 
 
A . PISARNIŠKO POHIŠTVO

Pohištvo je izdelano iz ivernih ploš� ustrezne debeline.  
Glede na nivo opreme so ploš�e obdelane : 
-  z melaminsko folijo ustrezne kvalitete in zahtevane strukture ali barve, robovi so zaš�iteni z   
   ABS nalimki, debeline 3 mm 
- furnirjem zahtevane strukture in barve, robovi so zaš�iteni z masivnimi nalimki v barvi  
   obdelane ploš�e 
 
   a/  izven standarda  / najvišji kakovostni razred 
     -  oprema po naro�ilu  
 
  b/  nadstandardni   / višji kakovostni razred  

-  delovne mize s priklju�nimi segmenti in zaklju�ki miz, omare v celoti, predalniki v celoti 
       so obdelani v furnirju - naravna �ešnja, robovi elementov pa kot masivni nalimki  

 
  c/  standardni nivo  / srednji kakovostni razred 
   -  krovne ploš�e, �ela in nadgradnje miz, omar in predalnikov so obdelani v iveralu 
      barve in strukture bukev, robovi  so obdelani z ABS nalimki v barvi ploš� - �rtasti 
   -  korpusi omar so obdelani v iveralu svetlo sive barve  
   -  priklju�ni segmenti  in zaklju�ki miz so obdelani v iveralu barve in strukture bukev ali    
      v iveralu svetlo sive barve 

 
Pisarniške mize : sestav dveh miz s priklju�nimi segmenti in miznimi zaklju�ki.  
Mizne ploš�e so obdelane v furnirju ali iveralu, odvisno od zahtevanega nivoja izvedbe 
opreme. 
Klasi�na pisalna miza je minimalne dolžine 140 cm - do priklju�nega segmenta, tako, da je 
pod mizo možno postaviti predalnik. 
Pislna miza za delo na ra�unlniku je minimalne dolžine 80 cm - do priklju�nega segmenta, 
mora imeti izvle�no polico za tastaturo ra�unalnika. 
V primeru netipi�nih sestavov miz je potrebno izvle�no polico montirati v skladu z željo 
uporabnika. 
Mize morajo imeti kanale za razvod elektri�ne napeljave in možnost izreza rozete, ki se  
izvede po dogovoru na licu mesta. 

2

Kjer je zahtevana hrbtna zapora mize, je ta izdelana v enakem materialu kakor mizna 
ploskev, za višji nivo lahko tudi v peforirani plo�evini v barvi podnožja. 
Mize je možno tudi nadgraditi s polico nad delovno površino, pritrjenajo na dva nosilca 
enake obdelave kakor podnožje, polica pa je obdelanae enako kakor mizna ploš�a. 
Podnožja miz so kovinska, prašno barvana v srebrni barvi RAL 9006. 
Na stojke miz je potrebno za vsako delovno mesto pritrditi kovinski nosilec za ra�unalnik. 
  
Nosilec ra�unalnika je lahko tipski / kovinski » MZG »  -  pritrditev na podnožje mize,  
ali pa je izdelan po meri iz iverala - prostostoje� in gibljiv /kolesa/. 
 
Priklju�ni segmenti so lahko obdelani enako kakor mizne ploš�e, možna pa je tudi 
kombinacija v iveralu sive barve - kakor korpusi omar. 
Priklju�ni segmenti so lahko krožni - 30 ,45 ,60 ,90  ali kotni - 90 , odvisno od  oblikovanja 
sestava in mesta postavitve. 
 
Mizni zaklju�ki so lahko enako obdelani kakor mizne ploš�e, možna pa je tudi kombinacija v 
iveralu sive barve - kakor korpusi omar. 
Mizni zaklju�ki so lahko polkrožni - s tem podaljšamo delovno površino in »omeh�amo» 
prehod, v kolikor pa želimo delovni sestav zaklju�iti s sejno mizo, so zaklju�ki oblikovani v 
obliki kaplje ali okrogle sejne mize z izrezom. Velikost je potrebno dolo�iti glede na potrebe 
uporabnika in dane prostorske možnosti. 
 
Odbojna - varovalnao letev - namestiti jo je potrebno za delovnimi sestavi pislnih miz v višini 
hrbtonaslona delovnega stola. Široka je cca 17 cm, dolžina pa je odvisna od postavitve 
sestava.  
 
Sejne mize so lahko razli�nih oblik, samostojne ali v sestavu, priklju�ene k delovni mizi in v 
enaki površinski obdelavi kakor ostalo pisarniško pohištvo, obdelava robov je odvisna od 
mesta postavitve. 
Sestavi sejnih miz v ve�jih sejnih sobah morajo imeti vgrajene kanale za razvod zahtevane 
elektri�ne napeljave in priklju�ke. 
 
Klubske mizice so okrogle ali oglate oblike, nižje in enake obdelave kakor ostalo pisarniško 
pohištvo. Priporo�eno je kovinsko samostojno stoje�e podnožje / steber in krožnik.  
 
Omare: visoke, srednje, nizke, odprte, delno odprte, s polnimi vrati, s steklenimi vrati, s 
policami, za garderobo. 
Korpusi omar so obdelani v furnirju ali iveralu sive barve, odvisno od nivoja izvedbe opreme. 
�elne ploskve so obdelane v furnirju ali iveralu barve in strukture bukev, odvisno od nivoja 
izvedbe opreme. 
Omare imajo  zaklju�ne krovne ploš�e 18 mm, enake površinske obdelave kakor �elne ploš�e 
in z enakimi zaklju�nimi nalimki kakor delovne mize. Krovna ploš�a za niz enakovišinskih 
omar je skupna.  
V kolikor se nizke omare priklju�ujejo delovni mizi, morajo biti enake višine kakor delovna  
miza (ali nimajo krovne ploš�e ali pa morajo biti nižje - za debelino krovne ploš�e). 
po potrebi lahko koristno površino krovne ploš�e nizke omarice oz. sestava nizkih omaric 
oblikujemo po meri - enostransko konkavno. 
Omare morajo imeti možnost nastavitve nivelacije in možnost  zaklepanja. 
Robovi �elnih ploš� omare imajo zaklju�ke v ABS izvedbi v ustrezni barvi, priporo�ljivi so 
ABS nalimki tudi na policah. 
Hrbtiš�a omar so obdelana enako kakor �elne ploš�e, tako, da omare lahko uporabimo tudi 
kot predelne stene. 
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Držala so tipska, v enaki obdelavi kakor podnožja miz. 
 
Predalniki : fiksni - namesto podnožja mize, priklju�ni v višini mize, gibljivi /na kolesih - 
možnost postavitve pod pisalno mizo.  
Izbor je odvisen od oblikovanja sestava pisalne mize in na�ina postavitve. 
Korpusi predalnikov so obdelani v furnirju naravna �ešnja ali v iveralu svetlo sive barve - 
odvisno od zahtevanega nivoja izvedbe opreme. 
�elne ploš�e in krovne ploš�e predalov so obdelane v furnirju ali v iveralu barve in strukture 
bukev, odvisno od zahtevanega nivoja izvedbe opreme, pri priklju�nemu predalniku je krovna 
ploš�a enake debeline in obdelave kakor mizna ploš�a.  
Predalniki imajo tri predale, v prvi predalu je nameš�en plasti�ni vložek za pisalni pribor, 
spodnji predal je višji z možnostjo namestitve vise�e kartoteke. 
Predalniki imajo centralno zaklepanje. 
Držala so kovinska, enaka kakor pri omarah. 
 
Mini kuhinja je lahko tipska - »Špela« , SVEA Zagorje  
ali pa je izdelana po meri,  enako obdelana  kakor pisarniške omare in v ustrezni velikosti. 
Minimalna širina mini kuhinje je 120 cm, izjemoma je možno kuhinjo izdelati tudi v ožji in 
skromnejši izvedbi. 
Vrata so po višini deljiva, tako, da pri uporabi vode ali elektri�ne grelne ploš�e ni potrebno 
odpirati  spodnjega dela omare. 
Kuhinjski pult je obdelan kakor klasi�ni kuhinjski pult - v laminatu ustrezne barve in ima 
vgrajeno enojno pomivalno korito in tipski elektri�ni štedilnik z dvema kuhalnima ploš�ama. 
Priporo�ljivo je, da je korito vgrajeno na levi strani omare, seveda pa je to odvisno od 
priklju�ka vode. 
Pod štedilnikom je vgradni mini hladilnik (90 l) in nad njim priro�na izvle�na polica za 
odlaganje tase med pripravo. 
Pod koritom je grelec vode in ožji predal za kuhinjski pribor.  
V zgornjem delu omare sta nameš�eni dve polici za odlaganje posode, pod spodnjo polico pa 
je pritrjen vzdolžni kovinski drog za manjšo obešalno poli�ko in obešanje kuhinjske krpe.  
V stropu omare, izven polja polic, so vgrajene tri halogenske lu�ke. 
Vrata omare morajo imeti vgrajeno varovalno stikalo, tako, da se svetila in grelni ploš�i ob 
zapiranju vrat samodejno izklju�ijo. 
 
Garderobne stene se enake obdelave kakor �elne ploš�e omar in enake dimenzije. 
Obešala so tipska in kovinska, enako obdelana kakor podnožja miz.Pri montaži je potrebno 
paziti, da se garderobna stena namesti tako, da je zgornji rob stene enak višini visoke omare. 
 
Nosilci zaves so lahko tipski kovinski ali pa te nosilce vgradimo v šišie nosilec kotne oblike in 
enake izdelave kakor je ostala pisarniška oprema ( furnir ali iveral). 
Širina nosilca / maska  je14 cm. 
 
Magnetne šolske table so tipske, bele barve, izvedba je odvisna od zahtev uporabnika. 
Pri naro�ilu je potrebno naro�iti tudi kov�ek s priborom za pisanje, brisanje  in posamezne 
magnetne gumbe (rumene). 
 
Korita za rože - nizka ( kvadratna, pravokotna), visoka ( kvadratna - v konusu ). 
Izbor je odvisen od mesta postavitve. 
Izdelana so iz ivernih ploš� v ustrezni obdelavi glede na nivo opreme. Robovi iverala so 
obdelani z ABS nalimki v barvi iverala. 
Korita imajo plasti�en vložek. 
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B. OBLAZINJENO POHIŠTVO 
 
Stoli morajo zadoš�ati naslednjim zahtevam : 
� sedalo in naslon morata biti ergonomsko oblikovana 
� mehanika vrtiljakov mora biti odporna na dolgotrajno uporabo, dvižni mehanizmi naj 

bodo plinske ali podobne izvedbe in naj omogo�ajo funkcijo amortiziranja, vsebovati 
morajo mehanizem za spremembo naklona 

� podnožja stolov so kovinska, prašno barvana v svetli kovinski barvi RAL 9006  
� kolesa morajo biti prilagojena talni oblogi 
� material oblazinjenega dela stola mora biti naravnega izvora, izbor je odvisen od nivoja 

standarda izvedbe opreme ali po dogovoru, barvo materiala  je potrebno dolo�iti  iz 
dogovorjenega izbora in v skladu s barvo talne obloge. 

 
Vrste stolov glede na nivo zahtevane opreme in na namembnost uporabe:  
  
SNV -  super nadstandardni vrtiljak ATHENA, »Sitland« 
ATE A T3C4, ro�ne opore - oblazinjene ali v lesu- v barvi pohištva,  
podnožje kromirano - kolesa 
oblazinjenje v usnju (sredina naslona v perforiranem usnju ) ali v dekor. blagu  v dogovorjeni 
barvi 
 
SNKS - super nadstandardni konferen�ni stol ATHENA , »Sitland« 
ATE C SL C4, nižj naslon, ro�ne opore oblazinjene ali v lesu - v barvi pohištva, 
podnožje kromirano - sanke, 
oblazinjenje v usnju (sredina naslona v perforiranem usnju ) ali v dekor. blagu v dogovorjeni 
barvi 
 
NV - nadstandardni vrtiljak  DON, »Donar » 
DON V  - visok hrbtonaslon, drsna ploš�a, ro�ne opore dvižne in oblazinjene 
podnožje kovinsko in prašno barvano v srebrni barvi RAL 9006, 
oblazinjenje v terri / reni (100 % bombaž + poliuretanski nanos barve ) ali v dekor. blagu v 
dogovorjeni barvi 
 
NKS - nadstandardni konferen�ni stol  DON, »Donar » 
DON  BASE  - nižji hrbtonaslon,  brez nastavljivega mehanizma, ro�ne opore  
podnožje kovinsko - kolesa ali sanke in prašno barvano v srebrni barvi RAL 9006, 
oblazinjenje v terri / reni (100 % bombaž + poliuretanski nanos barve ) ali v dekor. blagu v 
dogovorjeni barvi 
 
SV - standardni vrtiljak VAL, »Donar«      
2450 VAL daktilo, CPT mehanizm, visok hrbtonaslon, brez ro�nih opor, 
2451 VAL daktilo, CPT mehanizm, visoki hrbtonaslon, z ro�nimi oporami – fiksnimi, 
podnožje kovinsko in prašno barvano v srebrni barvi RAL 9006, 
oblazinjenje v terri ali reni (100 % bombaž + poliuretanski nanos barve ) v dogovorjeni barvi 
 
SKS - standardni konferen�ni stol APOLON , »Donar« 
APOLON - zgoraj raven hrbtonaslon, 
podnožje kromirano - sanke, 
oblazinjenje v terri / reni ali v dekor. blagu v dogovorjeni barvi 
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KF - klubski fotelj SOFT, »Donar« 
SOFT - enosed, 
oblazinjenje v terri / reni ali v dekor. blagu ali usnju v dogovorjeni barvi 
 
SO - stol za obiskovalce WENDY, »Donar« 
WENDY 03 -  z ro�nimi opirali, 
ogrodje kovinsko - 4 noge in prašno barvano v srebrni barvi RAL 9006, 
oblazinjenje v terri / reni ali v dekor. blagu v dogovorjeni barvi 
 
KS -  kuhinjski stol , »Stol« 
tip 4610 - školjka iz vezane ploš�e, obdelana v furnirju bukev, brez ro�nih opiral 
ogrodje kromirano 
 
 
Vrste materiala in barve za oblazinjenje stolov : 
rena  /terra/     - živo modra MO 63  
                          sivo modra MO 120 
mikrofibra       - živo modra MO ROYAL  
                          sivo modra MO MARINA 
dekor. blago    - sivo modra DB002 
usnje                - �rna DB010 
                        - sivomodra DB013 
usnje »Sitland« tudi v živo modri barvi 
 
 
 
C. DODATNA OPREMA 
   
Namizna svetilka - halogenska, BOSS 
 
Garderobno stojalo - tipsko ARS, kovinsko, prašno barvano v srebrni barvi RAL 9006 
                                  tipsko LOK ali LOK D ( spodaj za dežnike ) 
 
Koš za smeti - tipski INKO, kovinski (perf. plo�.), prašno barvan v srebrni barvi RAL 9006 
 
Koš za dežnik - tipski DEŽKO, kovinski, prašno barvan v srebrni barvi RAL 9006 
 
Preproga - po izboru oblikovalca  
Ustrezati mora vsem predpisanim standardom za opremo javnih prostorov, biti barvno 
vsklajena s pisarniškim pohištvom in z vsemi dogovorjenimi barvami oblazinjenega pohištva. 
Preproge so izdelane po meri, ki jo dolo�i oblikovalec. 
Do sedaj : CHELSEA, barva NE 460 5847 smoke, (sivo modro melirana)v roli 25 m, š 400 cm 
Predlog  :  ANKER Tepichboden, PLOT accent- molto, barva 6118-33( pike v modri in tirkiz    
                 barvi na enobarvni modri osnovi ), š 400 cm 
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UREDITEV PROSTOROV mora slediti razvoju enotne, splošno veljavne, funkcionalne in 
vizuelno usklajene zasnove oblikovanja pisarniške opreme. Upoštevati je potrebno razlike, ki 
so v skladu s potrebami, uporabo sodobnih materialov, omejitev na doma�i trg in poenotenje 
v skladu s celostno podobo Slovenskih železnic. 
 
Pri na�rtovanju opreme je še posebno potrebno upoštevati naslednje pogoje za dobro delo: 
� upoštevati potrebe uporabnika in vrsto in število uporabo pisarniških pripomo�kov - 

aparatov 
� sestav delovnih miz mora biti pravilno dimenziniran, tako, da je pod pisalno mizo možno 

postaviti predalnik in zagotoviti neovirano obra�anje k ra�unalniški mizi 
� pisarniško pohištvo mora biti v prostor postavljeno tako, da je dostop do delovnega 

prostora neoviran in najkrajši  
� sestav miz mora biti v prostoru obrnjen tako, da ima uporabnik vedno pogled na 

vstopajo�ega v prostor in varovan hrbet (varovanje  posebno pomembno v prehodnih 
pisarnah ) 

� pri na�rtovanju opreme za ve� delavnih mest naj uporabniki na gledajo v stene (si kažejo 
hrbte), temve� naj bodo obrnjeni drug proti drugemu 

� �e je le mogo�e je potrebno zagotoviti levo svetlobo na delovno površino, �e je delovnih 
mest ve�, naj imajo vsi vsaj dnevno osvetlitev 

� ra�unalnik / monitor mora biti vedno postavljen tako, da ni odseva svetlobe 
� pri postavitvi opreme je potrebno upoštevati možnost odpiranj oken in dostopa do 

instalacijskih kanalov 
� polkrožni zaklju�ki sestavov morajo biti smiselno na�rtovani 
� en niz omar naj vklju�uje le dve smiselno na�rtovani višini omar 
� za ali ob pisalni mizi je dobro namestiti niz nizkih omar za odlaganje 
� nizka omara, ki se priklj�uje pisalni mizi mora biti enake višine kakor pisalna miza 
� pri namestitvi izvle�ne poice za tastaturo ra�nalnika upoštevati želje uporabnika 
 
 
Priloga : primeri nekaj dosedanjih rešitev 
 
 
 
 
Ljubljana, 22. 02. 2003                                                     Pripravila :  
                                                                                         Marijana Habicht, univ. dipl. inž. arh. 
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