
 

Priloga 

 

VSEBINA IN GRAFIČNI PRIKAZ SLUŽBENE IZKAZNICE PREISKOVALCA 

PREISKOVALNEGA ORGANA  

 

1. Službena izkaznica 

1.1. Velikost in material 

Izkaznica je velikosti 85 x 54 mm in je izdelana iz PVC materiala z zaščitno barvo UV. Osnovna 

barva izkaznice je svetlo zelena, grb Republike Slovenije je v štirih barvah (modra, rdeča bela in 

rumena), vtisnjen logotip je nekoliko temnejše zelene barve, vsi napisi pa so črni. Standard barv je 

predpisan v drugi in tretji točki te priloge. 

1.2. Vsebina prednje strani 

Na prednji strani izkaznice je na levi strani fotografija imetnika izkaznice velikosti 2,6 × 2,1 cm, nad 

fotografijo se nahaja logotip – krilato kolo. Desno od fotografije imetnika izkaznice so navedeni 

napisi Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Službena izkaznica preiskovalca, 

Organizacijska enota za preiskovanje železniških nesreč in incidentov, priimek preiskovalca, ime 

preiskovalca, datum rojstva preiskovalca, državljanstvo in lastnoročni podpis. Pod fotografijo 

imetnika izkaznice je izpisana registrska številka izkaznice. 

1.3. Vsebina zadnje strani 

Na zadnji strani izkaznice je napis REPUBLIKA SLOVENIJA / MINISTRSTVO ZA 

INFRASTRUKTURO pod njim pa SLUŽBENA IZKAZNICA PREISKOVALCA ter 

ORGANIZACIJSKA ENOTA ZA PREISKOVANJE ŽELEZNIŠKIH NESREČ IN INCIDENTOV. 

1.4. Uporabljen jezik 

Vsi napisi na izkaznici so v slovenskem jeziku  in prevedeni v angleški jezik. 

1.5. Priponka s pooblastili in zakonsko podlago 

Sestavni del službene izkaznice je posebna priponka PVC kartica istih dimenzij in barv kot 

identifikacijska izkaznica z navedbo zakonske podlage za izvajanje preiskave in s pooblastili 

preiskovalnega organa na sprednji strani v slovenskem jeziku, na zadnji pa v angleškem prevodu. 

1.6. Grafični prikaz službene izkaznice   
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2. Specifikacije barv, uporabljenih za oblikovanje kartic 

2.1. Preliv z transparanco (celotna barva kartice): 

R:79 G:150 B:150 C:28 M:0 Y:0 K:41 

2.2. Logotip v ozadju pod transparenco: 

R:178 G:178 B:178 C:0 M:0 Y:0 K:30 

2.3. Tekst črni: 

R:255 G:255 B:255 C:0 M:0 Y:0 K:100 

2.4. UV film za zaščito (avtentičnosti kartice). 

2.5. Vsi elementi, ki sestavljajo kartico so identično uporabljeni na vseh karticah. 

3. Pisave in velikosti pisav 

3.1. Identifikacijska kartica glavnega preiskovalca: 

font je Arial (B="Bold") 

3.2. Prednja stran: 

RS podatki velikosti 5,5 B; Sektor za preiskovanje 4,259 B; 

Pod osebnimi podatki 3,981 B; Številka službene izkaznice 3,832 B; 

Za osebne podatke je uporabljena velikost 10,926. Razen pri državljanstvu kjer je 8. 

3.3. Zadnja stran: 

RS podatki velikosti 9,359;  

Sektor za preiskovanje 7,233. 

  


